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www.saastopankki.f i/someronsp 

Joensuuntie 27, 31400 Somero 
p. 029 041 2310

Tervetuloa
TÄYDEN PALVELUN
Säästöpankkiin!

Saat Visa Credit/Debit-  
tai Visa Credit-kortin

M A K S U T T A
kun keskität pankkiasiointisi 

Someron Säästöpankkiin.

Miksi valita Someron Säästöpankki?

Meiltä saat iloista, 
asiantuntevaa palvelua 

hymyn kera,  
jokaisena arkipäivänä.

Säästämisvinkkejä 
ja jouhevaa
rahoituspalvelua:

Asiantuntemusta 
maatalous- ja  
yritysasiakkaille:

Nopeaa päätöksen- 
tekoa ja lainopillista 
palvelua:

Rahoitusneuvoja Anniina Lindström
p. 029 041 2318

Sijoitusneuvoja Anu Mikkola
p. 029 041 2317

Rahoitusneuvoja 
Anu Pirttilä (maatalousasiakkaat)
p. 029 041 2322 

Rahoitusneuvoja 
Pertti Kärki (maatalousasiakkaat, 
yritykset)
p. 029 041 2316

Varatoimitusjohtaja Aulis Kankare 
p. 050 511 8552 

Pankinjohtaja Joni Rintamaa 
p. 029 041 2320 
 
Pankkilakimies Mikko Mäkelä
p. 029 041 2306

Tavoitat meidät 
suorista numeroista!
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Kaiku urheilee –  
puheenjohtajan mietteitä

Maailman 
tärkein 
sivuasia

Kosken Kaiku on mahta-
van hieno urheiluseura. 

Se tulee todennetuksi tässä 
lehdessä ja oli esillä konk-
reettisimmillaan, kun vie-
timme seuramme 90-vuo-
tisjuhlaa koulukeskuksessa 
syyskuussa. Paikalle kut-
sutut monet entiset SM-mi-
talistimme viestittävät toi-
nen toisensa jälkeen sa-
maa asiaa: urheilu on asia, 
joka jättää meihin vahvan 
tunnejäljen, olipa se sitten 
henkilökohtaista kisame-
nestystä, valmentamista tai 
vaikkapa penkkiurheilusta 
nauttimista.

Italialaiset sanovat, että 
”jalkapallo ei ole koko elä-
mä – se on paljon enem-
män”. Kaiussa jalkapallon 
tilalle voidaan vaihtaa fris-
beegolf, harrasteliikunta, 
hiihto, lentopallo, pöytäten-
nis, suunnistus tai yleisur-
heilu, mutta kyse on samas-
ta asiasta. Urheilussa ja lii-
kunnassa jokainen voi ko-
kea elämyksiä, joiden saa-
vuttaminen muilla keinoin 
on kovin hankalaa. 

Pienestä kunnastam-
me johtuen olemme aina 
oleva kasvattajaseura. Kun 
jatko-opintopaikat kutsu-
vat, vaihtuu samalla usein 
myös seura. Tästä huoli-
matta olen sitä mieltä, että 
urheiluseurana meidän 
on ehdottomasti pyrittävä 
valmentamaan nuorista ur-

heilijanaluista kilpa- tai pe-
räten huippu-urheilijoita. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoi-
ta liikunta- ja harrastepuo-
len unohtamista. Kaiku ha-
luaa olla kaikkien koske-
laisten liikuntaseura, josta 
jokainen löytää harrastuk-
sen omalla tasollaan ja ta-
vallaan. 

Pienen seuran toimin-
nan luonteeseen kuuluvat 
eri lajien voiman ja toimin-
nan vaihtelut. Salibandytoi-
minta on ainakin väliaikai-
sesti lamassa, mutta tilalle 
olemme saaneet loistavasti 

käynnistetyn frisbeegolf-
jaoston. Se on tuonut seu-
ran toimintaan ihmisiä, joil-
le Kaiun tarjonta aikaisem-
min ei ole toiminut.

Myös harrasteliikunnas-
sa, lentopallossa, pöytäten-
niksessä ja suunnistukses-
sa on hyvä meno päällä, 
unohtamatta yhtään Kaiun 
vanhimpia lajeja eli hiih-
toa ja yleisurheilua. Hiih-
don harrastaminen on Var-
sinais-Suomen ilmastossa 
niin kovaa hommaa, että 
näille ihmisille on nostet-
tava hattua korkealle pääs-

tä jo pelkästä yrityksestä. 
Yleisurheilujaosto näyt-
ti Kohaushölkkää uudista-
essaan, että iäkäskin voi ja 
osaa uudistua.   

Urheilu on maailman 
tärkein sivuasia. Lapsena 
ja nuorena hankitut taidot 
mahdollistavat liikunnal-
lisen elämäntavan kuin-
ka vanhaksi tahansa. Nii-
tä kannattaa ylläpitää, sillä 
liikunnan harrastaminen on 
tunnetusti lääkettä ja ennal-
taehkäisyä moniin sairauk-
siin. Tässä mielessä voim-
me Kaiussa hyvin puhua 
myös kansanterveystyöstä.

Mutta urheilu on myös 
hienoa ihan vain itsensä 
vuoksi. Se on onnistumi-
sen iloa ja tunteesta naut-
timista. Moni muistaa lap-
sena saadut urheilukoke-
mukset koko ikänsä. Sik-
si lapset kannattaa tuoda 
mukaan urheiluseuratoi-
mintaan. 

Kiitos kaikille lehtemme il-
moittajille, joista iso osa on 
paikallisia yrittäjiä. Koskella 
tiedetään, että yhteistyö on 
voimaa.

 

Esko Heikkinen
puheenjohtaja
Kosken Kaiku ry
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Tervetuloa Koskelaiseksi
Laajasta tonttitarjonnastamme löydät 
varmasti mieleisen paikan kodillesi. Tont-
timme ovat isoja ja edullisia (alkaen1,70/ 
m2) ja meillä pääset rakentamaan heti. 
Nykyaikaiset tietoliikenneyhteydet mah-
dollistavat etätyöskentelyn- ja opiskelun.

www.koski.fi

Koski Tl
Koskettaa

TÄYDEN PALVELUN  
PIENKONE- JA VAPAA-AJANLIIKE

Myymälät Someron ja Salon keskustoissa sekä 
Kaarinan Krossin alueella hyvien liikenneyhteyksien 
päässä.

Salon ja Kaarinan liikkeen valikoimistamme löydät  
pienkoneet ruohonleikkureista mönkijöihin ja 
mopoihin, Somerolta näiden lisäksi myös kaikki 
perinteiset harraste- ja urheiluvarusteet  
joka lähtöön. Jokaisessa liikeessämme  
huolto- ja varaosapalvelu!

Somerolta varattavissa  
Sporttiareenan 
tennis- ja sulkapallovuorot!

HUOLTO- JA VARAOSAPALVELU

•  SALO, Joensuunkatu 5 (02) 7211 400 
• SOMERO, Ruunalantie 5 (02) 7489 300
•  KAARINA, Hallimestarinkatu 4 (02) 7211  500• Salo • Somero • Kaarina

Tutustu 
verkkokauppa-

sivuihimme!
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Kosken Kaiku ry
Kaiku Urheilee -lehti 2015

Lehden toimitus: 
Esko Heikkinen ja muu Kaiun johtokunta

Kannen kuvat:  
Merja Sallinen ja Piika Vainio

Painopaikka: 
Sälekarin Kirjapaino Oy 
(aineisto@salekarinkirjapaino.fi)

Painosmäärä: 1850

ISSN: 2341-8087

Jakelu: Koski TL

Kiitokset kaikille lehden tekoon osallistu-
neille, valokuvien toimittajille ja mainosten 
kerääjille.

Kiitokset erityisesti mainostajillemme ja 
tukijoillemme!

Seuran ja jaostojen yhteystiedot

Sisällysluettelo

Puheenjohtajan tervehdys .............................. 3
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Seuran puheenjohtaja Esko Heikkinen 050 62 532    esko.heikkinen@diacor.fi

Sihteeri  Antti Virtanen   050 487 1908  virtanenanttim@gmail.com

Frisbeegolfjaosto Teemu Vesala   044 734 5717 tjvesala@gmail.com

Harrasteliikuntajaosto  Hanna Kanasuo  040 736 0033  hanna.kanasuo@lentopalloliitto.fi

Hiihto- ja suunnistusjaosto Tapani Rantanen 0400 543 159  tappi@mbnet.fi

Lentopallojaosto, seuran vpj. Saku Kanasuo  044 032 3169 saku.kanasuo@ojaranta.fi

Pöytätennisjaosto Tero Naumi  040 823 9895 teromi10@hotmail.fi

Yleisurheilujaosto Leena Aarikka 050 3009125 leena.aarikka@ely-keskus.fi
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Tarjouspyynnöt:
myynti@puunjalostus.fi

RISTIKOT KATOLLESI MEILTÄ

www.puunjalostus.fi

RAKENTAMISEN AMMATTILAINEN

RAUTANET KOSKI OY

LAADUKKAAT BETONIELEMENTIT

Tarjouspyynnöt ja myynti:
Marko Koski
p. 050 569 6341

Hongistontie 3
31500 Koski Tl
Puh. (02) 484 920

PALVELEVA MAATALOUS- JA RAKENNUSTARVIKELIIKE

Avoinna: ma-to 6.30-16.30, pe 6.30-18
www.rautanetkoski.fi

Hämeentie 21 A
31500 Koski Tl www.ojaranta.fi

marko.koski@koskenbetonielementti.fi
www.koskenbetonielementti.fi
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On taas viikkokisapäivä 
Hevonlinnassa. Edus-

tan koskelaista 14-19-vuo-
tiasta nuorta ja olen aloit-
tanut heittämisen viime 
vuonna. Tänä vuonna olen 
osallistunut jo muutamaan 
viikkokisaan. Keräilen mu-
kaan frisbeegolf-kassini, 
pelikenkäni ja puen päälle 
ulkoiluun sopivat vaatteet. 
Kassista löytyy puttikiek-
koja, keskimatkan kiekkoja 
ja pitkänmatkan kiekkoja. 
Siellä on myös merkintä-
kiekko ja pyyhe kiekkojen 
puhtaana pitämiseen.

Lähden kohti Hevonlin-
naa ja olen paikalla puoli 
tuntia ennen kisan alkua. 
Ilmoittaudun kilpailuun ja 
sen jälkeen lämmittelen vä-
hän erilaisilla heitoilla ja 
puttailen maalikoriin. Kun 
paikat ovat lämpiminä, on 
hyvä lähteä kisakierrok-
selle. Kymmenen minuut-
tia ennen kisan alkua on 
pelaajakokous. Pelaajia 
on tällä kertaa mukana 21. 
Pelaajakokouksessa kerra-
taan kisan kulku, säännöt, 
väylien erikoisuudet ja lo-
puksi pelaajat jaetaan 3-4 
pelaajan ”pooleihin”. Jo-
kaisella poolilla on omas-
sa kansiossa pelaajakoh-
taiset kisakortit.

Seuran vasta tänä vuonna startanneen 
frisbeejaoston puheenjohtaja rakensi 
mielikuvitushenkilön eli

tarina aloittelevasta 
frisbeegolfaajasta 
viikkokisoissa

Meidän poolissamme 
on yksi huippuheittäjä, 
minä ja vielä kolmas pelaa-
ja. Pelaamme kuitenkin ta-
saväkisesti toisiamme vas-
taan, kun jokaisella meil-
lä on tasoitus. Huippuheit-
täjällä se on 0, minulla +9 
(sen verran minulla menee 
keskimäärin par- eli ihan-
netuloksen yli heittoja kun 
kierrän radan).

Kierros alkaa ja aloi-
tamme tällä kertaa väyläl-
tä 2. Toiset poolit aloittavat 
edestämme ja takaamme. 
Lähdemme siis yhteisläh-
döllä eri väyliltä ja pelaam-
me kaksi kierrosta peräk-
käin. Tämän jälkeen kat-
sotaan tulokset ja jaetaan 
palkinnot. 

Avausheittoni aloitus-
väylältä onnistuu hienosti. 
Väylän pituus on noin 100m 
ja kori kummun päällä vä-
hän korkeammalla kuin tii 
(eli väylän aloituspaikka). 
Heittoni jää noin 40 metriä 
korista ja siitä on hyvä lin-
ja jatkaa. Kolmas pelaaja 
heittää puuosuman ja jou-
tuu jatkamaan puiden ta-
kaa. Huippuheittäjä heit-
ti käsittämättömän siivun 
vähän puiden yli ja kiekko 
pysähtyi noin kolme met-
riä korista. Hän oli tyyty-

väinen heittoonsa, mutta on 
hienoa seurata sivustakin 
toisen onnistumista. Tällä 
tavalla tällainen aloittava 
pelaaja oppii kokeneem-
pien pelistä ja saa vinkke-
jä, miten monella eri tavalla 
kiekkoja voi heittää ja väy-
liä pelata. 

Seuraavaksi pelaam-
me lähestymisheittomme 
merkintäkiekoilla mer-
kityiltä paikoilta eli siitä 
minne avausheitto pysäh-
tyi. Saan väylältä parin eli 
tällä väylällä se on kolme 
heittoa. Huippupelaaja pe-
laa kahdella heitolla eli bir-
dien (yleisemmin puhutaan 
”pirkosta”) ja kolmas pe-
laaja joutuu tyytymään nel-
jään heittoon. Tällä väyläl-
lä se tarkoittaa bogia (yksi 
heitto yli par-tuloksen).

Kisa jatkuu samoissa 
merkeissä ja kisakansion 
pelaajakortteihin ilmestyy 
väylä toisensa jälkeen lu-
kemia. Kisan kokonaistulos 
alkaa hahmottua. Minun ta-
pauksessani se tarkoittaa 
20 väylän jälkeen tulosta 80 
heittoa. Kisan par-tulos on 
72 heittoa, joten tulokseni 
on +8 heittoa. Tasoitukse-
ni kun on +9, niin heitin -1 
tasoitukseeni verraten. Eli 
kisa meni vähän keskimää-

räistä paremmin.
Poolimme huippuheittä-

jä heitti 66 heittoa eli usko-
mattomat kuusi alle par-tu-
loksen. Hän voittikin lopul-
ta raakatuloksen. Oli hie-
noa seurata, kuinka var-
masti hän pelasi ja kuinka 
kivuttomasti tulos tuli. Oma 
tulokseni riitti tasoituksel-
lisessa kilpailussa kolman-
teen sijaan. Voittaja oli pa-
rantanut tasoituksellista tu-
lostaan kolmella heitolla.

Olipa mukava kisapäivä 
taas. Pelaajat ovat mukavia 
ja kaikki pelaavat omalla 
tasollaan. Tarkoitus on ope-
tella pelaamista ja viettää 
hienoa aikaa samanhenkis-
ten pelikavereiden kanssa. 
Tällä kertaa ei voittoa tullut, 
mutta viikon päästä on taas 
uusi kisa. Sitä odotellessa…

Teemu Vesala
Frisbeegolfjaoston 

puheenjohtaja

Frisbeegolfaaja 
viikkokisoissa
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KOSKEN ALUELÄMPÖ OY
Lämpöä läheltä

044 522 4182    0400 534 834

RKW Finland Oy 
Ulasoorintie 185, PL 22, 28601 PORI

Puh. (02) 517 8899, Fax (02) 517 8890
info.finland@rkw-group.com 

www.rkwfinland.com | www.rkw-group.com

RKW Finland Oy 
Ulasoorintie 185, PL 22, 28601 PORI

Puh. (02) 517 8899, Fax (02) 517 8890
info.finland@rkw-group.com 

www.rkwfinland.com | www.rkw-group.com

Kelloliike

J. Mäkelä
www.kelloliikejmakela.fi

Shoppaa meillä 24/7
    www.kultastore.fiJalkahoitola
Riitta Heikkinen

Ikkarmäentie 14 31500 Koski Tl
p. 050 384 6062 tai 4841 853

Jalkahoitola
Riitta Heikkinen

Ikkarmäentie 14 31500 Koski Tl
p. 050 384 6062 tai 4841 853

Jalkahoitola
Riitta Heikkinen

Ikkarmäentie 14 31500 Koski Tl
p. 050 384 6062 tai 4841 853

Rauta- ja Peltineliö Oy
Lummetie 5, 31400 Somero

p. 02-7485 929   www.rautajapeltinelio.fi

Rakennuspeltityöt
konesaumakatot
sadevesijärjestelmät
kattoturvatuotteet
peltilistat (max 6 m)

Ilmastointityöt
asennukset
tarvikemyynti
iv-mittaukset

TULE KÄYMÄÄN MYYNTIPISTEESSÄMME:
Verstaantie 4, Koski Tl, puh. 02-484 080

SIKA-, NAUTA- JA HEVOSKALUSTEET

•  Vesijärjestelmät eläintiloihin 
•  Suuri valikoima rst-pultteja 

ja -ruuveja

www.ransuco.fi
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Monasti arvostamme ja 
nostamme esiin ihmi-

siä, jotka saavat valtavas-
ti aikaan ja ovat kaikessa 
mukana. Vuoden seuratoi-
mijoiksi valitaan henkilöi-
tä, jotka on työnsä ohella ja 
sen jälkeen ja vielä yölläkin 
ovat puurtaneet toiminta-
suunnitelmien, budjettien, 

tapahtumajärjestelyjen, 
peliasujen, pöytäkirjojen, 
salivuorojen ja muiden seu-
ratoiminnalle elintärkeiden 
tehtävien parissa. 

Heidän panoksensa on 
seuratoiminnassa kiistatta 
arvokasta. Mutta haluaisin 
antaa kiitokseni myös niil-
le toimijoille, jotka antavat 
vähän ja osaavat rytmittää 
arkensa niin, etteivät tun-
ne oloaan koko ajan kiirei-
seksi.

Moni harrasteliikunta-
jaoston ”palveluja” aikai-
semmin käyttänyt on var-
masti huomannut, kuinka 
toimintamme on tänä syk-
synä pienentynyt. Edelli-
sinä vuosina kasasimme 
harteillemme ison mää-
rän erilaista toimintaa, 
mutta emme osanneet ja-
kaa vastuuta tasaisesti. Seu-
ratoiminnan tarkoituksena 
ei ole polttaa ihmisiä lop-
puun, vaan tuottaa hyvää 
oloa ja liikunnan riemua, 
myös käytännön tasolla. 

Jos seuratoimintaa te-
kee pelkästään velvolli-
suudentunnossa, suuhun 
jää katkera maku. Ideolo-
gialleen omistautunut hen-
kilö löytää vierelleen muita 
saman intohimon jakavia. 
Ilon ja innostuksen kautta 
on mahdollista saada myös 

muita mukaan toimintaan. 
Näin toiminnalla on toden-
näköisesti myös jatkuvuut-
ta, ainakin pitempään kuin 
väkipakolla puurtamisella. 

Tällä kaudella harraste-
liikuntajaostossa keskity-
tään liikuttamaan perheitä. 
Toimintamallimme Perhe-
Peuhun osalta on esimer-
killinen siitä, että ketään ei 
haluta polttaa loppuun. Lii-
kuttajaperheitä on mukana 
toiminnassa 12. Se tarkoit-
taa, että jokainen liikutta-
japerhe avaa ovet muille 
peuhulaisille 2-3 kertaa tal-
ven aikana. 

Tässä tapauksessa vä-
hemmän on enemmän. Me 
arvostamme pientäkin työ-
määrää. Joten jos sinulla 
on intohimoa ja paloa lii-
kunnan saralla, mutta pys-
tyt antamaan vain vähän, 
otamme panoksesi ilolla 
vastaan. 

Hanna Kanasuo
Harrasteliikuntajaoston 

puheenjohtaja
Syksyn ensimmäisessä Perhe-Peuhusssa oli 

ennätysmäärä väkeä.
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TERO 050-5314 066

Tero PuisTo
0400 534 834

KALLIOMURSKEET,
SORAT ja MULLAT

VELJ. NUORITALO OY
Puh. 0400 533 739, 0400 321 314

PARTELAN PUU JA KONE
Härkätie 506, 31500 Koski Tl

050 569 6085
(02) 484 2707
050 563 0071

Valaisimet, kodinkoneet,
sähkötarvikkeet, postipalvelut

luotettavasti Koskelta

HÄMEENTIE 1 31500 KOSKI TL ☎ (02) 484 1207

T A K S I P A L V E L U
T I M O  H A C K L I N
Koski TL
puh. 0400 820 222

# POHJAVESIPORAUS OY
Kaivot maahan ja kallioon vesitakuulla.

Maalämpökaivot ja -pumput sekä asennus.
P. 484 2934, 050 5140 796
www.pohjavesiporaus.fi

SORAA SOPIVASTI, MULTAA MUKAVASTI

JUSSI NOKI
Huovintie, 31500 KOSKI TL

Puh. (02) 767 1885, 0400 875 862

Autoilija

Haavisto Olli-Heikki
Puh. 0400 123 234

Pohjolantie 26, 31500 Koski Tl. Ajotilaukset 0400 786 704
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Hiihtoa ja opiskelua 
Sotkamossa

HIIHTO

Monen aktiivisesti ur-
heilevan nuoren haa-

veena on varmasti jatkaa 
harrastamansa lajin parissa 
myös peruskoulun jälkeen. 
Yhtenä vaihtoehtona on 
urheilulukio, joka tarjoaa 
mahdollisuuden opiskelun 
ja urheilemisen luontevalle 
yhdistämiselle. Jonna Pa-
kola tunnetaan aktiivisesta 
ja monipuolisesta urheilu-
taustastaan. Jonna on hiih-
tokisojen konkari, monin-
kertainen piirimestari ja ta-
voitteellinen nuori urheil-
jia. Sotkamon urheilulukio 
oli hänelle luonteva valinta 
peruskoulun jälkeen. Sot-
kamon urheilulukiolla on 
vahvat perinteet ja koulua 

ovat käyneet monet nimek-
käät urheilijat. Hakeminen 
tapahtuu yhteishaun kaut-
ta ja lukioon on pääsyko-
keet. Pääsykokeet sisäl-
tävät sekä urheilutestejä, 
kokeita että haastatteluja. 
Valittavana on monia eri 
linjoja mm. maastohiihto, 
lumilautailu, pesäpallo ja 
lentopallo.

Ajatus Sotkamon urhei-
lulukiosta lähti Jonnan ko-
vasta halusta jatkaa hiihdon 
parissa sekä paikan tarjoa-
mista erinomaisista olosuh-
teista. Opiskelu mahdol-
listaa osallistumisen am-
mattimaiseen valmennuk-
seen. Valmennustunnit on 
suunniteltu kurssimuotoi-

siksi, joten niistä saa myös 
suorituksen tai arvosanan. 
Tietysti koulupäivät veny-
vät pitkiksi, koska treenejä 
voi olla ennen tai jälkeen 
oppituntien. Opiskeluun 
voi kuulua myös viikon-
loppuleirejä. Jonna onkin 
lähdössä viiden päivän lei-
rille Syötteelle. Opiskelun 
ja treenaamisen yhdistä-
minen vaatii sinnikkyyttä 
ja pitkäjänteisyyttä. Vapaa-
ajan ongelmaa ei ole, vii-
konloputkin täyttyvät vii-
kolla kertyneistä läksyistä 
ja treeneistä.

Kun muuttaa jo nuorena 
pois kotoa, joutuu itsenäis-
tymään ja ottamaan vastuu-
ta monista asioista. Jonna 

ei ole haastetta pelännyt 
ja viihtyy Sotkamossa ihan 
hyvin. Jonna asuu vuokral-
la asuntolassa. Arkea hel-
pottaa se, että maanantais-
ta torstaihin saa koululou-
naan lisäksi myös päivälli-
sen. Matka Koskelle on sen 
verran pitkä, että kotiin ei 
kannata matkustaa joka vii-
konloppu. Jonna käy kotona 
mahdollisuuksien mukaan 
ja toivoo, että talvella kotiin 
pääsee useamminkin kisa-
matkojen yhteydessä. Jon-
na jatkaa hiihtämistä Kaiun 
väreissä. Hän ei ole vielä 
asettanut tavoitteita tuleval-
le kaudelle, mutta hiihto-
kilometrejä kertynee run-
saasti. 

Pirjo Sarapik

Otto Syrjälä on seuran 
nuoria hiihtäjiä.

Parhaat mieshiihtäjät Ossi Juusti 
ja Juho Mattila.

Parhaat naishiihtäjät Jonna Pakola (vas.) 
ja Saara Mattila.
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LV-Urakointi
K. Koskinen

puh. 0500-536 723

Puunkorjuu Juha Holm Oy
Puh. 0440 821 153

PELTI-SALMI OY
0400 573 702



Pikkuväkeä parketilla L
E

N
TOPALL

O

13

Viime keväänä alkoi uu-
sien pikkulentopalloi-

lijoiden ryntäys liikunta-
hallille. Iältään 6-10-vuo-
tiaita tyttöjä ja poikia oli 
parhaimmillaan lähemmäs 
50. Ohjaajilla oli käsissään 
positiivinen ongelma vilk-
kaiden pallotaitureiden 
kanssa. 

Suurimmalla osalla syk-
syn innostus on kantanut 
kesälomien ylitse. Olemme 
saaneet lisättyä salivuoro-
jen määrää viime kaudesta 
ja näin pystyneet vastaa-
maan lisääntyneeseen ky-
syntään. Syksyllä 2015 pe-
rustimme lisäksi Lentiskou-
lun 5-7-vuotiaille aloitteli-
joille, jotta uusien harras-
tajien olisi helpompi tulla 
aloittamaan uutta harras-
tusta. Myös uusia innokkai-
ta ohjaajia on löytynyt kii-
tettävästi, joten toiminnan 

tulevaisuus näyttää siltäkin 
osin valoisalta. 

Tänä vuonna Kosken 
Kaiun juniorilentopalloi-
lu kattaa ikävuodet palloi-
lukoulusta B-junioreihin 
(5-16-vuotiaat). Junnujen 
lisäksi toimintaansa jatkaa 
Salonseutusarjassa pelaava 
miesten joukkue ja uutena 
naisten joukkue, joka vielä 
mietti osallistumistaan kil-
pailutoimintaan.

Saku Kanasuo
Lentopallojaoston 

puheenjohtaja

F-juniorit Koijärven turnauksessa.

F-juniorit aloituspiirissä ennen harjoituksia.

 
E- ja D-juniorit 
harjoituksissa.

Aku on uusia 
lentopallokoululaisia.

Kosken Kaiun lentopallokoulut  
kaudelle 2015-2016 

Lentiskoulu aloittelijoille (5-7-vuotiaat) 
Perjantaisin klo 17.00-18.00 liikuntahallilla. 

F-juniorit (6-8-vuotiaat) 
Tiistaisin klo 17.00-18.00 ja 
Perjantaisin klo 18.00-19.00 liikuntahallilla. 

E-juniorit (9-10-vuotiaat) 
Tiistaisin klo 18.00-19.00 ja 
Perjantaisin klo 18.00-19.00 liikuntahallilla. 

D-juniorit (11-12-vuotiaat) 
Tiistaisin klo 19.00-20.00 ja 
Perjantaisin klo 17.00-18.00 liikuntahallilla. 

C-juniorit ja harrasteryhmä (13-16-vuotiaat) 
Maanantaisin klo 17.30-19.00 ja 
Torstaisin klo 17.00-18.00 liikuntahallilla. 

B-tytöt (15-16-vuotiaat) 
Maanantaisin klo 19.00-20.30, 
Torstaisin 19.00-20.30 ja 
Perjantaisin klo 19.00-20.30 liikuntahallilla. 

Ilmoittautuminen: 
www.lentopallo.koskenkaiku.fi
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Koskelta mukana oli 
kattavasti pelaajia aina 

pienistä esikouluikäisistä 
isoihin lukiolaisiin asti, sekä 
runsaat valmennus- ja huol-
tojoukot. Allekirjoittanei-
den valmennettavana oli E-
ikäisten sekajoukkue, johon 
kuului kaksi tyttöä ja kolme 
poikaa; osa ensikertalaisia, 
osa vanhoja konkareita. Yh-
täkaikki, turnauksen alka-
essa jokaisella tunnelma oli 
odottava ja jännittynyt.

Tänä vuonna E-ikäisten 
sekasarjalaiset yhdistettiin 
E-poikien sarjaan eikä se-

”Hyvinhän se meni” 
– Power Cup Vaasa 2015

kasarjan omia pelejä ollut 
lainkaan. Alkulohkossa tuli 
voittoja sekä häviöitä. Kun 
tulokset ynnättiin lohkope-
lien jälkeen, huomasimme 
että olimme jatkosarjas-
sa lohkovoittajina! Tämä 
jos jokin nosti silminnäh-
den koko joukkueen mo-
tivaatiota ja halua pärjätä. 
”Voimmeko oikeasti vaikka 
voittaa” kysyi eräs lapsista. 
Tämä kysymys herättikin 
paljon mietteitä. Kaikki oli 
mahdollista.

Jatkosarjassa tuli voit-
toja ja häviö. Jälleen pis-

teiden laskuun ja mitä ih-
mettä? Jatkosarjasta oman 
lohkon voittajina välieriin! 
”Eihän tämä voi olla totta!”. 
Kyllä se vaan oli.

Viimeinen päivä ja odo-
tukset korkealla, unohta-
matta perhosia mahois-
sa. Välieräottelu, voittaja 
kultaotteluun. Niukkaakin 
niukempi häviö vain parin 
pisteen eroilla per pelattu 
erä. Tämä tarkoitti, että pe-
lasimme pronssista. ”Tämä 
peli voitetaan vaikka väki-
sin”, sanoi yksi lapsista. Va-
litettavasti näin ei käynyt ja 

Numeroita
7000 lentopalloharrastajaa
900 joukkuetta
300 pelikenttää
60 kaikulaista
4 päivää
2 mitalia
Numerolla 1, tärkeimpänä 
kaikista, on mainittava 
joukkuehenki. 

sijoituimme E-poikien sar-
jassa neljänsiksi.

Samaan aikaan F-pojil-
la oli vauhti päällä omassa 
sarjassaan ja he pelasivat 
tiensä aina finaaliotteluun 
asti. Tiukkaakin tiukemman 
pelin jälkeen oli pakko tun-
nustaa vastus paremmaksi 
ja ottaa ylpeänä hopeami-
tali kaulaan. Hieno saavu-
tus pojilta! Palkintojenjaos-
sa, poikien saatua hopei-
set mitalinsa, olimme val-
miina kotiinlähtöä varten, 
kun kaiuttimista kuuluikin 
tuloksia E-ikäisten seka-
sarjalle. ”Kultaa saa Kos-
ken Kaiku”. Jopas jotakin! 
E-sekasarja pelasikin vain 
poikien sarjassa nimelli-
sesti ja palkittiin menes-
tyksen mukaan omanaan.

Loppusaldona Kaiulle 
yksi kulta ja yksi hopea. 
Voimme pitää Vaasan reis-
sua myös tuloksellisesti 
varsin onnistuneena.

Ensi vuonna Hämeen-
linnaan.

E-junioreiden valmentajat

Terhi Simola ja  
Timo Hakala 

F-poikien joukkue E-sekasarjalaiset

D-juniorit Wasalandiassa
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Lauantaina 5. syyskuuta 
järjestettiin Kosken Kai-

ku 90 vuotta -juhlaturnaus, 
joka samalla oli hyvänteke-
väisyystapahtuma. Kutsut-
tuina paikalle olivat isäntä-
seura Kaiun lisäksi, Perniön 
Sisu, Salon Viesti 2, Rikala 
Volley, Varissuon Urheilijat, 
Koijärven Kunto, Loimaan 
Jankko ja Lempäälän Kisa. 

Joukkueet jaettiin kah-
teen lohkoon, jossa jokai-
nen pelasi toisiaan vas-
taan. Kummankin lohkon 
kaksi parasta joukkuetta 
pääsi pelaamaan halutus-
ta mestaruudesta ja kaksi 
heikointa pelasi sijoista 5-8. 
Kosken Kaiun pelit alkoivat 
lauantaiaamuna häikäise-
vällä suorituksella Perniön 
Sisua vastaan. Voitto kirjat-
tiin luvuin 2-0. Samoilla lu-
kemin kaatui myös Jaakko 
Mannin tähdittämä Varis-
suon Urheilijat.

Kolmannessa pelissä 
Koijärven Kunnon kakkos-
sarjajoukkue osoitti kovuu-
tensa voittamalla isännät 
2-0. Neljän joukkoon tien-
sä raivasivat Kunto, Kaiku, 

Kaiku 90vuotta -juhlaturnaus

Viesti 2 ja Kisa. Tiukkojen 
välierien jälkeen Viesti 2 
ja Kisa selvittivät voitoil-
laan tiensä loppuotteluun. 
Jännittävän mestaruustais-
ton jälkeen voittopokaalia 
pääsi nostamaan Viesti 2 
erälukemin 2-1. Kotijouk-
kue Kaiku hävisi pronssi-
pelissä Kunnolle 2-0. Koti-
joukkueessa pelasivat Pasi 
Autio, Joonas Nuotio, Anton 
Kataja, Kalle Petranen, Har-
ri Vaara, Vesa-Matti Vapaa-
vuori, Matias Naumi, Jesse 
Lehtinen, Klaus Laaksonen, 
Antti Virtanen, Antti Rasi-
mus, Saku Kanasuo sekä 
turnauksen järjestelyistä 
vastannut Jukka Lehti.

Turnaus oli monelle pe-
laajalle ensimmäisiä kos-
ketuksia palloon alkavalla 
kaudella. Veikkaus on, että 
sunnuntaiaamuna sängys-
tä nousi monta kipeää li-
hasta . 

Turnauksen tuotto 
1050€ luovutettiin 19.9.2015 
Kosken Kaiun virallisessa 
90-vuotisjuhlassa Talolan 
ala-asteelle liikuntaväli-
neiden hankkimista varten.

Suuri kiitos turnauk-
sen tukemisesta Kosken Tl 

SEO:lle ja SALE:lle. Samoin 
iso kiitos kaikille talkoolai-
sille ja joukkueille. 

Turnauksen 
loppusijoitukset
1. Salon Viesti 2
2. Lempäälän Kisa
3. Koijärven Kunto
4. Kosken Kaiku
5. Rikala Volley
6. Perniön Sisu
7. Varissuon Urheilijat
8. Loimaan Jankko

Voittajajoukkueessa 
pelasivat:
Arsi Engvist, Kristian 
Klubbb, Markku Kivi, Timo 
Saarela, Ismo Moilanen, 
Vesa Kujanpää, Erik Jago, 
Niko Harkko, Mikko Pakas-
te, Kalle Virtanen ja Sami 
Kumpulainen

Turnauksessa 
tuotepalkinnoin 
palkittiin:
Paras pelaaja: Erik Jago

Näyttävimmät 
suoritukset: 
Mikko Venhomaa

Saku Kanasuo

Voittajajoukkue Salon Viesti 2

Turnauksen puuhamies 
Jukka Lehti

Asiantunteva 
yläkatsomon raati
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Kosken Kaiun lentopal-
lojaoston toimintalinja-

uksessa on mainittu aktii-
vinen yhteistyö lähialueen 
muiden seurojen kanssa. 
Johtoajatuksena on tarjota 
jokaiselle nuorelle lento-
palloilijalle mahdollisuus 
harrastaa tätä hienoa lajia 

Kosken Kaiku – kasvattajaseura
Seurat ja saavutukset 
uralla toistaiseksi
J: Kosken Kaiku ja Loimaan 
Jankko, Power cupin prons-
si, kaksi Aluemestaruusho-
peaa ja yksi -pronssi.
H: Kosken Kaiku: Aluemes-
taruuksia.
Salon Viesti: SM-hopea, 
Aluemestaruushopeaa.
Loimaan Jankko: Aluemes-
taruushopea, SM-hopea.

Parhaat muistot Kaiusta
J: Pelit.
H: Aluemestaruudet.

Voisitko ajatella 
pelaavasi Kaiussa vielä 
joskus tulevaisuudessa?
J: Tottakai!
H: Joo!

Miksi vaihdoit seuraa?
J: Koskella ei ollut enää tar-
peeksi pelaajia, kun siir-
ryttiin C-poikiin.
H: Kovemman, tasaisem-
man harjoitusryhmän ta-
kia.

Kaiun jäsenmaksuprojekti 
lähti tänä vuonna liikkeel-
le vasta kesän loppupuo-
lella. Seuraavalla kerral-
la lupaamme olla aktiivi-
sempia ja jäsenmaksu-
viestit lähtevät liikkeelle 
jo vuoden 2016 alkupuo-
lella. Toki seuran verkko-
sivuilta jäsenmaksua kos-
kevat ohjeet ovat löytyneet 
koko ajan. Elokuussa valta-
osa nykyisistä jäsenistä sai 
asiaa koskevan sähköpos-

dostavat merkittävän osan 
vuosittaista varainhankin-
taamme. Maksamalla jä-
senmaksun tuet paikallis-
ta liikuntaa ja urheilua.

Tuki- ja kannatusjäsen-
maksut ovat erinomaisen 
toivottuja, mutta erityisesti 
oletamme, että kaikki Kai-
un kilpailutoimintaan tai 
seuran järjestämiin har-
joituksiin osallistuvat hen-
kilöt huolehtivat jäsenmak-
sustaan.

Jäsenmaksut 
vuonna 2015
• alle 15-vuotiaat 5 euroa, 

yli 15-vuotiaat 10 euroa
• perhemaksu (sisältää 

kaikki perheenjäsenet) 
25 euroa

• kannatusjäsenmaksu 200 
euroa

• maksu suoritetaan Kos-

Muista maksaa Kaiun jäsenmaksu!

tin. Kaikilla koskelaisilla ja 
kaikulaisilla ei internetyh-
teyttä tai sähköpostia kui-
tenkaan ole.

Nämä ”vanhan liiton mie-
het urheilumiehet ja –nai-
set” voivat edelleen suo-
rittaa seuran jäsenmaksun 
perinteiseen tapaan pank-
kisiirrolla, jonka voi leikata 
vaikka tämän jutun kuvas-
ta. Vaikka jäsenmaksumme 
ovat maltillisia, ne muo-

ken Osuuspankin tilille  
FI54 4710 1020 0123 09.

• merkitse maksun saajak-
si Kosken Kaiku ry

• maksajan paikalle oma 
nimi, tilisiirron viesti-
osaan osoite ja syntymä-
aika

• perhejäsenmaksua mak-
settaessa viestiosaan 
kaikki henkilöt (etu- ja 
sukunimi), joita maksu 
koskee, myös syntymä-
ajat

Kaiun verkkosivuilla on 
lomake, jonka kautta voit 
ilmoittaa tarkemmat tie-
tosi seuran jäsenrekiste-
riin. Sähköpostiosoitteesi 
ilmoittamalla saat tulevina 
vuosina muistutuksen jä-
senmaksun maksamisesta 
sähköpostiisi.

Esko Heikkinen

pelaajan omia tavoitteita 
vastaavalla tasolla. Haas-
tattelin kahta koskelaista, 
Kaikua aikaisemmin edus-
tanutta pelaajaa, jotka tällä 
hetkellä pelaavat ja harjoit-
televat Loimaan Jankon ri-
veissä. Haastattelun jälkeen 
molemmilla oli edessä C-
ikäisten aluejoukkueiden 
SM-loppuottelut Somerolla. 
Pistäkää näiden 14-vuotiai-
den lupausten nimet mie-
leen: Juuso Simola ja Heidi 
Nevala.

Miten, missä ja milloin 
aloitit lentopallon?
J: Äiti pakotti 7-vuotiaana 
Kaiun harjoituksiin.
H: Menin 6-vuotiaana har-
joituksiin isoveljen esimer-
kin innoittamana Koskella.   

Mikä on hienointa 
lentopallossa?
J: Joukkuekaverit, pelit, 
voittaminen.
H: Pelaaminen kokonaisuu-
dessaan.

Kuinka paljon 
harjoittelet?
J: Vaihtelee, suunnilleen 
20-30 h. kuutena päivänä 
viikossa.
H: 3-4 kertaa viikossa len-
topalloa ja yleisurheilua.

Millaisia tavoitteita 
sinulla on lentopallossa?
J: Voittaa pian oleva finaa-
li! Päästä Pohjois-Euroopan 
ja Euroopan mestaruuski-
soihin 15-v. maajoukkueen 
mukana. 
H: Pärjätä mahdollisimman 
hyvin siellä missä pelaa ja 
päästä mahdollisimman 
korkealle.

Juuso ja Heidi olivat molem-
mat finaaleissakin joukku-
eidensa kantavia voimia. 
Juuso saavutti lopulta tiu-
kan taistelun jälkeen SM-
hopean ja Heidi juhli upe-
aa mestaruutta. Onnittelut 
molemmille urheilijoille ja 
tsemppiä tuleviin peleihin! 

Jani Korhonen

Tuoreet SM-mitalistit.
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M2
Ylärivi vas. Vesa-Matti Vapaavuori, 
Kalle Koivunen, Antti Virtanen, 
Jani Korhonen, Antti Rasimus
Alarivi vas. Matias Naumi, 
Niko Nevala, Joonas Nuotio, 
Antton Kataja, Saku Kanasuo

Naiset
Ylärivi vas. Juulia Salminen, 
Riina Hahko, Anniina Witka, 
Milla Simola
Keskirivi vas. Jenna Tähkäpää, 
Minna Flinkman
Alarivi vas. Anne Niemelä-Laaksonen, 
Terhi Hämäläinen, 
Kaija-Leena Rasimus

B-tytöt
Ylärivi vas. Valmentaja Jukka Lehti, 
Anniina Witka, Milla Simola, 
Hanna Kyynäräinen, Johanna Witka, 
Aleksa Mäki
Eturivi vas. Valmentaja Markus 
Haavisto, Riina Hahko, 
Jenni Haavisto, Siiri Meller, 
Inkeri Meller, joukkueenjohtaja 
Arto Mäki
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E-juniorit
Takarivi vas. Valmentaja Terhi Simola 
+ maskotti, Benjamin Hakala, 
Roni Pulkkinen, valmentaja 
Timo Hakala
Keskirivi vas. Olivia Ojala, 
Aurora Hämäläinen, Kadja Kichuk, 
Karolin Rakovits
Eturivi vas. Kerttu Kanasuo, 
Kia Simola

F-pojat
Takarivi vas. Valmentaja 
Saku Kanasuo, Benjamin Hakala, 
Joonas Truss, Rasmus Põlluäär, 
Oskari Mikkola, Leevi Stolt, 
valmentaja Jenna Tähkäpää, 
valmentaja Katja Salonen
Eturivi vas. Eino Vuori, Aapo Lehti, 
Valtteri Vartiainen, Santeri Väätäinen, 
Otto Mikkola, Joonas Laakso, 
Jaro Hakala, Aapo Kanasuo

D-juniorit
Ylärivi vas. Riina Vapaaranta, 
Inka Heinonen, valmentaja Timo 
Hakala, Juho Leppä, Mattias Lihtkivi
Eturivi vas. Valmentaja Terhi Simola, 
Pinja Hakala, Emilia Simola, 
Aada Uusitalo
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F-tytöt
Takarivi vas. Valmentaja Hanna 
Kanasuo, valmentaja Vilma Tiepelto, 
Sofia Pettersson, Kerttu Kanasuo, 
joukkueenjohtaja Henrika Ojala.
Eturivi vas. Kia Simola, Peppi Linden, 
Ellen Ojala, maskotit Viola Ojala ja 
Silvia Ojala

Harrasteryhmä
Takarivi vas. Erno Salminen, 
Mikko Alikärri, Vladyslav Kichuk, 
Roope Rajala
Keskirivi vas. Sara Salminen, 
Riina Hahko, Essi Räisänen, 
Henna Lehti, valmentaja Virpi Hahko, 
makuulla Saara Palomäki
Edessä Juho Mattila

Lentiskoulu
Takarivi vas. Valmentaja Hanna 
Kanasuo, Raimon Põlluäär, Eino Vuori, 
Aapo Lehti, Eerika Havikallio, 
Rasmus Põlluäär, valmentaja 
Saku Kanasuo
Eturivi vas. Maskotti Inka Kakko, 
Elina Anttila, Tuomas Truss, 
Onni Anttila, Aku Kakko, Frans Meller, 
Johanna Lehti, valmentaja 
Vilma Tiepelto
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Kaksi vuotta sitten kokoontui Laaksosen 
pöydän ääreen neljä kaikulaista suunnit-
telemaan Kaiun 90-vuotissynttäreitä. Kol-
men äänekkään naurajanaisen ja yhden 
hiljaisen urheilijamiehen tavoitteena oli 
järjestää rennon tyylikkäät juhlat jokai-
selle kaikulaiselle.

Ohjelmaluonnoksemme koostui pää-
juhlasta, kahvitilaisuudesta ja tanssillisesta osuudesta. 
Kaiun johtokunta siunasi suunnitelmamme. Eipä muuta 
kuin toimeen.

Aikalisä -orkesteri lupautui juhlaamme tanssiorkes-
teriksi. Lentopallotaustainen juhlatoimikunta oli mielis-
sään, kun he hyvän tanssimusiikin lisäksi vielä fanittavat 
orkesterin nimeäkin.

Lenkkipolun varrella, ehkä liikunnan aiheuttamas-
sa endorfiinipilvessä, koulutoimenjohtajamme lupau-
tui esiintyjäksi.

Vielä kun Piika ehdotti, että hän kysyy Sekameteli-

Kaiku Koskelta Kajahtaa
kuorolaisia laulamaan, niin mielestämme meillä oli jo 
hienon juhlan ainekset kasassa.

Jaostojen tehtäväksi tuli laatia listat palkittavista ja 
ansiomerkkien saajista. Lehden Taisto suostui historii-
kin kokoamispuuhiin. Juhlakutsujen ulkoasun suunnit-
teli Kanasuon Hanna. Juhlien valmistelu liikutti paljon 
kaikulaisia erilaisten tehtävien muodossa. Siitä kaikille 
ISO KIITOS ja lämmin halaus.

Juhlayleisö toteutti hienosti KOKO KOSKI LIIKKEELLE 
-hanketta antamalla kaikki aplodit seisten. Innostajana 
hääri nostalginen Hyppäkeeko.

Juhlaohjelman päätyttyä siirryttiin kahville koulun 
ruokalaan, missä väki sai leivoskahvien lomassa vaih-
taa kuulumiset tuttujen kanssa.

Nyt näiden kuvien kera on mukava muistella onnis-
tunutta juhlaamme.

Juhlatoimikunnan puolesta tarinoi Anne Niemelä-
Laaksonen. Muut ansioituneet juhlatoimikunnan jäsenet 
olivat Jukka Lehti, Päxy Peuranto ja Piika Vainio.

Kuvat: Into Lehtisaari

Kaarlo ”Kalle” Tuomisen Berliinin muistoista oli koottu 
erillinen vitriini.

Lounais-Suomen liikunta ja urheilu ry:n eli LiikUn 
puheenjohtaja Pasi Koski muistutti, että koskelaisia on 
harvinaisen paljon valtakunnantason urheilutehtävissä.

Taina ja Esko Syrjälä ovat tunnustettuja kaikulaisia. Juontaja ja käsiohjelman jakajat.
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Liput saapuvat Osmo Korhosen ja Taisto Lehtin voimin. Juhlapuhuja Ilkka Kanerva.

Maanmainio sekuntikelloekspertti Mirja Rautavuori-Lehtinen, 
edustusasussa.

Hyppäkeeko nostattaa tunnelmaa.

Historiikin aika, Esko Heikkinen Sekametelikuoro.

Jukka ja Saku lahjoittivat Talolan koululle shekin 
liikuntavälineitä varten.

Rikurilla ja m:t pistivät tanssiksi.
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Leikkeet
AurAjuustoleike   13 €
porsaan ulkofilee, aurajuustokastike, salaatti

PiPPurileike   13 €
porsaan ulkofilee, pippurikastike, salaatti

Metsästäjänleike   12,5 €
porsaan ulkofilee, herkkusienikastike, salaatti

troPicAnA leike   11,5 €
porsaan ulkofilee, ananas, salaatti

oscAr leike   13 €
porsaan ulkofilee, bearnaisekastike, salaatti

KaiKKi leiKKeet 180 g, laKtoositon

kebabit
PitAkebAb   8 €
riisillä   8,50 €
rAnskAlAisillA   8,50 €
kerMAPerunoillA   9 €
lohkoPerunoillA   9 €
rullAkebAb   9,50 €
iskender   9,50 €
lisätäytteet   1 €
aurajuusto, fetajuusto, cheddar

burgerit
cheeseburger-AteriA 11 €
naudanlihapihvi, salaatti, suolakurkku, tomaatti, sipuli, 
cheddar, majoneesi

Pekoniburger-AteriA 11 € 
naudanlihapihvi, salaatti, pekoni, tomaatti, sipuli, majoneesi

kAnAburger-AteriA  11 €
broilerin ulkofilee, salaatti, tomaatti, sipuli, currymajoneesi

KaiKKiin aterioihin Kuuluu ransKalaiset ja 0,33 l juoma, 
KaiKKi pihvit 180 g, laKtoositon

Lastenannokset
PizzA    6 €
nAkit rAnskAlAisillA 6 €
lihAPullAt rAnskAlAisillA 6 €
kAnAnugetit rAnskAlAisillA 6 €

aLkohoLijuomat
olut Pieni   5 €
olut iso   5,50 €
siideri   5,50 €
lonkero   5,50 €

Pihvit
MetsästäjänPihvi   17 €
naudan ulkofilee, metsästäjänkastike, salaatti

PiPPuriPihvi   17,5 €
naudan ulkofilee, pippurikastike, salaatti

AurAjuustoPihvi   17,5 €
naudan ulkofilee, aurajuustokastike, salaatti

lehtiPihvi   17,5 €
naudan ulkofilee, maustevoi, salaatti

siPuliPihvi   16 €
naudan ulkofilee, sipuli, maustevoi, salaatti

oscAr Pihvi   18 €
naudan ulkofilee, bearnaisekastike, katkarapu, parsa

KaiKKi pihvit 180 g, laKtoositon

lisuKevaihtoehdot: riisi, ranskalaiset, lohkoperunat, kermaperunat

Pizzat
  norm. perhe

1 täyte  7,50 12 €
2 täytettä  8,50 14 €
3 täytettä  9,50 16 €
4 täytettä  10,50 18 €
täytteet: kinkku, salami, tonnikala, ananas, feta, aurajuusto, oliivi, 
sipuli, paprika, herkkusieni, jalapeno, pepperoni, kana, tomaatti, 
pekoni, turkinpippuri, kebab, kapris, parsa, persikka, kananmuna, 
jauheliha, mozzarella, simpukka, katkarapu, aurinkokuivattu 
tomaatti, bbq-kastike

kanaruuat
AurAjuustobroileri 14 €
broilerin rintafilee, aurajuustokastike, salaatti

Metsästäjän broileri 14 €
broilerin rintafilee, metsästäjänkastike, salaatti

PiPPuribroileri   14 €
broilerin rintafilee, pippurikastike, salaatti

lisuKevaihtoehdot: riisi, ranskalaiset, lohkoperunat, kermaperunat

saLaatit
kreikkAlAinen sAlAAtti 9 €
salaatti, tomatti, kurkku, paprika, sipuli, oliivi, feta, talon kastike, leipä

tonnikAlAsAlAAtti  9,5 €
salaatti, tomaatti, kurkku, sipuli, tonnikala, talon kastike, leipä

kAnAsAlAAtti   9,5 €
salaatti, tomaatti, kurkku, paprika, sipuli, kana, talon majoneesi, leipä

juomat
virvoitusjuoMA  0,33 l  2,50 €
virvoitusjuoMA  0,5 l  3,50 €
virvoitusjuoMA  1,5 l  4,50 €

Ruokalista_Kosken Tähti.indd   1 8/26/2015   12:36:39 PM

Ylhäisint. 36  31500 Koski tl.
jorma.markula@myllykylanmetalli.com

Tilauskonepaja:
Rauta, AL., RST.
Rakenteet luotettavasti

GSM 0500 720 491
 

Kosken Apteekki
Avoinna:	arkisin	 klo	9.00–17.00
	 lauantaisin	 klo	9.00–13.00

Hämeentie	12	•	Puh.	(02)	484	1223

Koski TL

Valmismatkat • Tilausajot
044 020 31 17
matkaheino@gmail.com

www.matkaheino.fi

8-21, 8-18, 12-18
Hämeentie 23, 31500 Koski Tl
Puh. 02 484 1151 (0,088 €/min)

Kosken Tähti
Ravintola

Pihvit Leikkeet Pizzat Burgerit Kebabit Kanaruoat

Maista 
ja 

muista!

• Pappilantie 2, 31500 Koski  •  Puh. 02 484 1863 •



avoinna:

ma-to 10.30 − 21.00

Pe 10.30 − 02.00

La 11.00 − 02.00

su 12.00 − 21.00

omistaja vaihtunut, ravintola täysin remontoitu!

Ruokalista_Kosken Tähti.indd   2 8/26/2015   12:36:49 PM
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Kunniajäsen Vilho Salonen muistelee 
vanhoja vuosien varrelta.

LiikUn tunnuslevykkeen saivat Esko 
Akkanen, Tea Anttila, Hanna Kanasuo, 
Saku Kanasuo, Raija Kärri, Jukka Lehti, 
Maija Mattila, Päivi Mattila, Martti 
Nurmi, Hannu Petranen, Antti Posti, 
Pasi Rasimus, Erja Salminen ja Terhi 
Simola. Kuvasta puuttuvat Jouni Lehti, 
Matti Nevala ja Antti Virtanen.

LiikUn hopeisen ansiomerkin saivat 
Pasi Autio, Jani Korhonen, Eila Lehti, 
Janne Lehti, Into Lehtisaari, Anne 
Niemelä-Laaksonen, Jouko Sinkko ja 
Sakari Virtanen.

LiikUn kultaisella ansiomerkillä palkittiin Esko Heikkinen, Päivi 
Peuranto ja Arja Tuominen.

Taisto Lehtin rintaan Ilkka Kanerva kiinnitti Suomen 
Urheiluliiton hopeisen ansiomerkin.

Kaiun ensimmäiset kunniagallerian jäsenet, vas. Martti Autio, 
Mikko Levola ja Tuomas Sallinen. Myös Kaarlo Tuominen 
nimettiin kunniagallerian jäseneksi.
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Kivimaan Kuljetus 

 

 

 

Janne Salin 0400 856 606 
 

 
Rakennusvalvonta ja –konsultointi

Marja Mattila
Puh. 0440 578 785

•koristepuut ja -pensaat

•hedelmäpuut

•marjapensaat

•erikoisuuksia

Hongistontie 889

31500 Koski Tl

Puh. 050 554 4126

w w w . h o n g i s t o n t a i m i s t o . f i

Partelan Porsas Oy
Turuntie 309, 31500 Koski Tl

Tapalantie 26, 31500 Koski Tl
Puh. 4841 214, 0500 554 214

  –lämpö        –vesi    –ilmastointi
LVI-ASENNUS 

TAISTO TAKATALO
31500 KOSKI TL

Puh. (02) 4841 791, autopuh. 0500 531 257

TRAKTORIT, PUIMURIT YM.
MAATALOUSKONEET

T:mi Keijo Koskinen
(02) 4841 608, 0400 533 656

RAKENNUSTYÖ RISTO OJANEN

- Uudisrakennustyöt
- Peruskorjaukset

Puh. 0500-781 259
Fax: 02-4841 009
Kivikehänkatu 22, 24130 SALO

JMJ – KULJETUS OY

-Mainosteippaukset
 -Internetsivut
  -Graafinen suunnittelu
   -Tekstiilipainatukset

      -Tietokoneiden huoltopalvelut
    -Uudet tietokoneet ja oheislaitteet
  -Monipuoliset ylläpitopalvelut
-Tietojen palautus ja varmuuskopiointi

Timppa 040-1937338
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Matkalla kohti SM-sarjaa
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Ensimmäinen vuosi pöy-
tätennisjaostomme pu-

heenjohtajana on ollut mie-
lenkiintoinen ja haastava-
kin. Kokalaisten 2014–2015 
pöytätenniskausi oli viime 
vuosien tapaan menestyk-
sekäs. Kauden aikana pe-
laajamme saavuttivat lajin 
eri SM-kisoissa yhteensä 
yhdeksän kultaa, viisi ho-
peaa ja kaksi pronssia. 
Eskon ennustus vuoden 
2014 lehdessä lähes toteu-
tui, kun Veikka, Alex, Miro, 
Veeti ja Esa voittivat yhtä 
vaille kaikki luokat 13-, 
15- ja 17-vuotiaiden poi-
kien sarjoissa. Kerrassaan 
murskaavaa ylivoimaa! 

Myös A-luokan SM-ki-
soissa menestyttiin hyvin, 
sillä Veikka ja Alex voit-
tivat miesten nelinpelin 
mestaruuden ja Sami nap-
pasi pronssia henkilökoh-
taisessa luokassa. Veikka 
ja Alex edustivat Suomea 
jo toisena vuotena peräk-
käin juniorien Pohjois-Eu-
roopan mestaruuskisoissa 
Haapsalussa Virossa sekä 
Euroopan mestaruuskisois-
sa Bratislavassa Slovakias-
sa. Poikien mietteitä näistä 
kisoista löytyy lisää tästä 
lehdestä. 

Veikka sai elokuus-
sa yllättävän soiton maa-
joukkuevalmentaja Mat-
tias Bergkvistiltä. Mattias 
kysyi Veikan halukkuutta 

lähteä edustamaan Suo-
mea aikuisten EM-kisoihin 
Ekaterinburgiin Venäjälle. 
KoKa sai näin kautta aikain 
ensimmäisen edustajansa 
Suomen pöytätenniksen ai-
kuisten arvokisamaajouk-
kueeseen!

 Kokan nuorimmat pe-
laajat, Vesalaisen kaksos-
pojat Matias ja Rasmus, 
ovat myös kilpailleet ah-
kerasti ja kertovat lisää 
harrastuksestaan omas-
sa jutussaan. Kokalaisia 
oli mukana myös Veteraa-
nien EM-kisoissa Tampe-
reella pelaajina ja talkoo-
laisina. Kisat olivat isoim-
mat Suomessa järjestetyt 
pöytätenniskisat, sillä pe-
laajia oli mukana yhteensä 
yli 1800.  Näistäkin kisoista 
lisää tässä lehdessä. 

Kosken Kaiulla tulee 
olemaan alkavalla kaudel-
la viisi sarjajoukkuetta. Yk-
kösjoukkueemme pääsi ke-
väällä SM-sarjakarsintaan 
asti, mutta nousu korkeim-
malle sarjaportaalle jäi vie-
lä haaveeksi. Tällä kaudella 
joukkueen tavoite on kris-
tallin kirkas, 1. divisioonan 
voitto ja suora nousu SM-
sarjaan. Myös kakkosjouk-
kueemme on vahva ja sillä 
on kaikki mahdollisuudet 
taistella noususta 1. divisi-
oonaan. Lisäksi Kokalla on 
joukkue 3. divisioonassa 
ja kaksi joukkuetta 5. divi-

sioonassa.  Tavoitteissa on 
saada toinen 5. divisioonan 
joukkueistamme ensi kau-
deksi sarjaporrasta ylem-
mäksi. 

Harjoituksissa on säily-
nyt hyvä henki ja pöydät 
ovat lähes joka päivä ko-
vassa käytössä. Kilpailu-
ja varten ostimme 14 uut-
ta kilpapöytää Veteraani-
en EM-kisoista. Suomessa 
ei kovin monessa paikassa 
ole yhtä hyviä peliolosuh-
teita kun Koskella. Harjoi-
tusajat ovat hyvään aikaan 
ja yläasteen sali sekä lii-
kuntahalli ovat loistavassa 
kunnossa. Tästä syksys-
tä lähtien salilta on myös 
varattu vuoro harrastepin-
gistä varten. Vuoro on loka-
kuun alusta lähtien tiistaisin 
kello 17.30–19.30. Mukaan 
mahtuu hyvin kaikenikäisiä 
uusia harrastajia. Pöytäten-
nis on niitä harvoja lajeja, 
joita voi harrastaa eskari-
laisesta mummoon tai vaa-
riin ja vaikkapa koko perhe 
yhdessä. Syyskuun lopulla 
järjestimme yläasteen salil-
la avoimet ovet, jossa kaik-
ki halukkaat pääsivät ko-
keilemaan pöytätenniksen 
pelaamista. 

Kosken Kaiku on myös 
mukana Suomen Pöytä-
tennisliiton Tsemppiseura 
-hankkeessa, joka tukee 
lajilevitystä ja juniorival-
mennusta koko Suomes-

sa. Tavoitteemme on, että 
Koskella järjestetään hank-
keen nimissä aloittelijalei-
ri, jonne kutsutaan omien 
pelaajien lisäksi lähialueen 
seurojen lajia aloittelevia 
junioreita.

KoKa on ahkera kisa-
järjestäjä ja tuleva kausi 
ei tule olemaan poikkeus. 
Divisioonapelejä on sekä 
syyskuussa että marras-
kuussa. Lokakuussa on vuo-
rossa B- ja C-luokan SM-ki-
sat ja tammikuussa perin-
teinen Kosken Malja, jonne 
odotetaan taas maan par-
haita pelaajia kisaamaan 
kiertopalkinnosta. Pöytä-
tennistä voi siis harrastaa 
Koskella myös penkkiur-
heiluna – hallille voi piipah-
taa seuraamaan pelejä ja 
nauttimaan hallin kahvion 
antimia kisojen aikana. Jän-
nittämistä riittää siis koko 
kaudeksi, tervetuloa kat-
somaan!

Tero Naumi
Pöytätennisjaoston 

puheenjohtaja



VARAA AIKA DIACOR.FI TAI 09 775 O800

Parasta osaamista urheilijoille ja liikunnan harrastajille. Huippu-urheilijat ovat 

saaneet meiltä avun jo vuosikymmenien ajan. Tämä takaa hyvät hoitotulokset myös 

kuntoilijoille. Fysioterapeuteiltamme saat tukea urheiluvammojen jälkeiseen hoitoon 

ja kuntouttamiseen, ja kohta olet taas radalla.

Kysy seura- ja liittoyhteistyötä esko.heikkinen@diacor.fi 

URHEILUSSA VOI OTTAA 
RISKEJÄ, TERVEYDESSÄ EI

LÄHELLÄSI.Diacorin omistaa Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö. 

Suomen olympiakomitean 

terveydenhuollon 

yhteistyökumppani.

 Harri Heliö, sairaalan ylilääkäri  Lassi Etelätalo, keihäänheittäjä
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Mukana kaikkien aikojen 
pingiskisassa
Suomi järjesti pöytäten-

niksen veteraanien EM-
kilpailut kesä-heinäkuun 
vaihteessa Tampereella. 
Tapahtuma oli melkoinen, 
sillä Messu- ja urheilukes-
kuksessa oli 90 kisa- ja 40 
harjoituspöytää ja yli 1800 
osanottajaa 34 maasta. Kos-
ken Kaiku oli edustettuna 
monissa rooleissa ja monen 
ihmisen voimin.

Nykyään Suomen Pöy-
tätennisliiton puheenjoh-
tajana toimiva Esko Heik-
kinen oli koko tapahtuman 
järjestelytoimikunnan pu-
heenjohtaja. Vastuu oli ihan 
kohtalaisen iso, sillä Tam-
pereen kaupunki mm. laski, 
että kisavieraat tuovat pai-
kalliselle yritystoiminnal-
le noin kolmen miljoonan 
euron liikevaihdon. 

”Liitto tähtäsi kisasta vä-
hintään 50 000 euron voit-
toon ja se näyttää toteu-
tuvan reippaasti, vaikka 
tarkka tulos ei vielä ole-
kaan selvillä. Liiton kan-
nalta mainio asia oli myös 
yhteishengen tunne, joka 
kisaorganisaatiossa vallit-
si. Paikalla oli pingisihmisiä 
lähes kaikista Suomen seu-
roista ja kaikki tekivät töitä 
saman päämäärän eteen”, 
Esko kertoo.

Suomalaiset onnistui-
vat järjestelyissä varsin 
hyvin. Kaikki pääsaliin en-
simmäistä kertaa sisään as-
tuneet kokivat samanlaisen 
hämmennyksen tunteen, 
sillä 90 samanlaista pingis-
pöytää samassa tasossa oli 
näky, jota koko Euroopassa 
ei ollut aiemmin nähty.

Kosken Kaiusta kisoissa 
oli mukana pelaajina Esko 
ja Arto Karppinen.

”Olin kisoissa enemmän 
katsojana kuin pelaajana. 
”Tunnelma oli hieno ja oli 
mukavaa seurata, miten eri 

maiden pelaajat kannusti-
vat toisiaan. Ennen pelejä 
otettiin yhteiskuvia ja jaet-
tiin pieniä lahjoja. Suurim-
maksi osaksi pelit käytiin 
hyvässä hengessä, vaikka 
parissa pelissä tunteetkin 
vähän kuohahtivat. Kaikki 

1-24. Näillä pöydillä pelat-
tiin koko viikon ajan eli tau-
koja ei paljon ollut. Aseman 
tehtävänä oli syöttää peli-
en tulokset järjestelmään 
ja tulostaa sekä jakaa ot-
telupöytäkirjat tuomareil-
le. Näiden tehtävien lisäk-

”Olin kisoissa kahtena 
päivänä pöytämanagerina 
ja yhden päivän tuomari-
na. Ensihämmennys tieten-
kin oli, kun Pirkkahalli oli 
täynnä pelipöytiä ja oma 
paikka piti löytää ja löytyi-
hän se, kun Akkasen Esko 
oli mukana katsastamassa 
paikkoja”, Antti muistelee. 

”Managerin tehtäväs-
sä riitti haasteita, sillä pe-
laajina oli se miehiä että 
naisia iältään 40 vuodesta 
ylöspäin. Suurin osa puhui 
vain omaa kotikieltä, mutta 
yhteisymmärrys pelaajien 
kanssa löytyi yllättävän no-
peasti. Kolmantena päivä-
nä tuomarin tehtävät olivat-
kin jäähdyttelyä verrattuna 
managerin tehtäviin. Päi-
vät tosin venyivät pitkiksi, 
aamukahdeksasta aina il-
tayhdeksään. Kokonaisuu-
tena kisat olivat mukava 
kokemus, joka ei varmaan 
enää osaltani toistu. Hienoa 
oli nähdä esim. pariskun-
tien yhteinen harrastus ja 
kannustaminen, sillä näitä 
oli useita mukana varsin-
kin Saksasta ja Ranskasta. 
Hauskaa oli myös kaikki-
en mukanaolo, vaikka ta-
soerot pelaajilla oli välillä 
melkoiset. Mainio suoritus 
Suomen Pöytätennisliitolta, 
että saivat eurooppalaiset 
veteraanipelaajat joukolla 
Suomeen ja Tampereelle.”

Tero Naumi

toimi hienosti, pelit alkoi-
vat aikataulussa ja tulokset 
tulivat nopeasti. Oli hienoa 
olla mukana tässä upeassa 
tapahtumassa”, Arto kertoo.

Kokalaiset osallistuivat 
kisoihin myös talkoolaisina. 
Yleniuksen Jyrki ja Naumin 
Tero olivat tulospalvelussa, 
Akkasen Esko, Postin Antti 
ja Liivon Urmas puolestaan 
toimivat pöytämanagerei-
na ja tuomareina.

Tulospalvelussa riitti 
kiirettä varsinkin ensim-
mäisinä päivinä, kun pe-
lattiin eri luokkien poole-
ja. Olin Jyrkin kanssa Ase-
ma 1:llä, joka kattoi pöydät 

si toimimme aina välillä 
infopisteenä. Pelaajilla oli 
monenlaista kysymystä tu-
loksista aina omaan huk-
kuneeseen mailaan. Vaik-
ka päivät olivat pitkiä, niin 
kokemus olla mukana näin 
isoissa kisoissa oli upea.

Pöytämanagerin tehtä-
vänä oli järjestellä listojen 
mukaan käyntiin poolien 
kaksin- ja nelinpelejä kuu-
della pöydällä ja pelien jäl-
keen laskea pisteet. Lopuk-
si katsottiin jatkajat ja pu-
toajat keräilykierrokselle. 
Välipäivän jälkeen pöytä-
managerin tehtävät vaih-
tuivat tuomarin tehtäviin.

Saksalainen Inge-Brigitte Hermann, 94, oli kisojen vanhin 
osanottaja.

90 pingispöytää samassa tasossa on aika paljon.
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Autoilija Kyösti Vaparanta
0500 781 388

Heikki 0500 630 835

•	 Huollot,	korjaukset,	testit

•	 Nelipyöräsuuntaukset

•	 Katsastuskäynnit

•	 Rengas-	ja	tarvikemyynti

•	 Auton	pikapesu	alk	8	€	/	pesu

	 max.	korkeus	2,70	m

•	 Auton	ilmastointilaitehuolto

 

KOSKEN
Automaalaus Ky

Koski Puh. 4841 011, 040 5835 862
– Kolarikorjaukset – Maalaukset –

– Autojen sisäpuhdistukset ja penkkien pesut –

• MITSUBISHI ILMALÄMPÖPUMPUT

• KYLMÄKONEMYYNTI JA HUOLTO 
SEKÄ ANTENNIASENNUKSET

TSR-tekniikka Oy
Tapani Siren

P. 7673 903, GSM 0500 594 468

HAUTAUS- JA KUKKAPALVELU
SILTASAARI

Maijankuja 2, 31500 Koski TL
puh. (02) 4841 077, 0500 593 006

Verhoomo ToppatuoliVerhoilupalvelua 
ilolla ja ammattitaidolla

Huonekalut, sisustustekstiilit, biljardipöydät 
patjat ym. kysy lisää! Laaja kangasmallisto

Tapalantie 255, 31500 Koski Tl
P. 045 129 9123

p.s. Ilmainen arviointi ja kuljetus!
www.toppatuoli.fi

Koski TL 
puh. 02-4841 706
Hämeentie 8 31500

Marttila 
puh. 02-4845 828
Postitie 1 21490

Tuomas Sallinen, Jenni Haapasalo,  
Miikka Saarinen ja Milka Hirvonen

Fysioterapia, hieronnat ja liikunnanohjaus

Koski TL 
puh. 02-4841 706
Hämeentie 8 31500

Marttila 
puh. 02-4845 828
Postitie 1 21490

Tuomas Sallinen, Jenni Haapasalo,  
Miikka Saarinen ja Milka Hirvonen

Fysioterapia, hieronnat ja liikunnanohjaus
Koski TL 

puh. 02-4841 706
Hämeentie 8 31500

Marttila 
puh. 02-4845 828
Postitie 1 21490

Tuomas Sallinen, Jenni Haapasalo,  
Miikka Saarinen ja Milka Hirvonen

Fysioterapia, hieronnat ja liikunnanohjaus
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Koskelle on viimeisten 
vuosien aikana siu-

naantunut menestystä ju-
nioripöytätenniksen saral-
la. Nimet Autio, Ruohonen, 
Flemming, Naumi ja Seitz 
ovat vuosien saatossa tul-
leet tutuksi jokaiselle kos-
kelaista urheilua seuraa-
valle.  Tähän olisi helppo 
tyytyä hyvin mielin, mut-
ta pian paikallislehtien tu-
lospörssien kärkisijoille il-
mestyy kuitenkin taas yksi 
uusi nimi: Vesalainen. Mutta 
tuplana.

Vuonna 2006 syntyneet 
kaksospojat Matias ja Ras-
mus Vesalainen ovat kovaa 

Masa ja Rasse
vauhtia kipuamassa kohti 
Suomen kansallista kärkeä. 
Syksyllä 2013 pingiksen 
aloittaneet veljekset ovat 
kehittyneet kovaa kyytiä ja 
pallo pysyykin poikien hal-
linnassa jo mukavasti. Eikä 
mikään ihme, sillä Matias 
ja Rasmus harjoittelevat 
Koskella säännöllisesti 4-5 
kertaa viikossa, kaksi tun-
tia kerrallaan. Tähän päälle 
vielä koko päivän kestävät 
kilpailut ja sarjaturnaukset 
sekä useamman päivän lei-
rit, niin pelitunteja kertyy 
paljon. Kovalla työllä on tai-
pumus tuottaa hyviä saa-
vutuksia, joten Matiaksen 

ja Rasmuksen pöytätennis-
tulevaisuus näyttää todella 
valoisalta.

Vaikka harjoitusmäärät 
kuulostavat aika hurjilta 
9-vuotiaille, kaksosille pin-
giksen pelaaminen on kui-
tenkin mukava harrastus, 
josta he todella nauttivat. 
Lajia kohtaan puhkuvasta 
innostuksesta kertoo hyvin 
se, että molemmat osaavat 
helposti nimetä Kiinan ja 
Saksan maajoukkuepelaa-
jia sekä kotimaisia kärki-
pelaajiamme, joita heille 
ei kukaan ole varsinaises-
ti opettanut.

Kaksosten mukaan pa-

rasta pingiksessä ovat lei-
rit ja kilpailut, uudet kave-
rit sekä onnistuneet kovat 
lyönnit, eli poikien kielellä 
”isot pommit”. Vaikeimpia 
juttuja ovat jalkatyö ja rys-
tylyönnit. Ikäviä juttuja ei 
tule mieleen.

Matiaksen, Rasmuksen 
ja muiden kaikulaisten ot-
teita voi tulla seuraamaan 
tammikuun alussa, kun jo 
perinteeksi muodostunut 
Kosken Malja GP jälleen 
kerran järjestetään Kos-
ken liikuntahallissa. 

Markus Heikkinen

Matias (vas.) ja Rasmus pelivalmiudessa. Pelien käydessä tunnistuksessa auttaa tieto, että Rasmus pelaa 
oikealla ja Matias vasemmalla kädellä.
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Reissun päällä
Alex Naumi ja Veikka 

Flemming pelasivat 
kesällä Suomen joukku-
eessa sekä junioreiden 
EM-kisoissa että Pohjois-
Euroopan mestaruuskisois-
sa. Alex raportoi edellises-
tä, Veikka jälkimmäisestä.

Alex ja JEM Slovakian 
Bratislavassa
Lähdimme heinäkuun puo-
livälissä yhdessä Veikan 
ja muun juniorimaajouk-
kueen kanssa kohti pöytä-
tenniksen junioreiden Eu-
roopan mestaruuskisoja eli 
pelaajien kesken ”jemmei-
hin”. Jemmit järjestettiin 
tänä vuonna Slovakian pää-
kaupungissa Bratislavassa.

Joukkueemme muodos-
tui poikien juniori-ja kadet-
tijoukkueesta sekä tyttöjen 
juniorijoukkueesta. Pelasin 
itse alle 14-vuotiaiden poi-
kien sarjassa eli kadetti-
pojissa. Viime vuodesta 
poiketen pelasimme Vei-
kan kanssa eri joukkueis-
sa, sillä Veikka pelasi alle 
17-vuotiaiden poikien sar-
jassa eli junioripojissa. Mu-
kana oli myös tyttöjen juni-
orijoukkue, mutta siihen ei 
tällä kertaa saatu koskelai-
sia pelaajia mukaan .

Pelipaikka poikkesi vii-
me vuodesta melko paljon, 
halli oli paljon näyttäväm-
pi kuin Italiassa ja hotelli 
asteen huonompi. Halli oli 
sama, jossa Suomi voitti jää-
kiekon MM kultaa vuonna 
2011. Tällä kertaa pelihal-
li oli kävelymatkan pääs-
sä, kun viime vuonna sinne 
kuljettiin järjestetyllä kul-
jetuksella. Ison miinuksen 
annoimme hotellillemme, 
kun toiseksi viimeisenä il-
tana hotelli huoneesta löy-
tyi ainakin kuusi torakkaa! 
Bratislavaan meillä ei ollut 
aikaa tutustua juuri ollen-
kaan. Kauimmaksi hallilta 
päädyimme, kun kävelim-
me noin kilometrin pääs-

alkoi vuotaa verta. Pienen 
tauon jälkeen pääsin jatka-
maan peliä ja voitin lopulta 
pelin 4-2. Vastustajani voit-
ti lopulta lohdutusluokan. 
Oma tieni päättyi lopulta 
64 parhaan joukkoon, kun 
israelilainen puolustuspe-
laaja osoittautui minulle lii-
an vaikeaksi vastustajaksi.

Viimeiset päivät sujui-
vat tutusti finaaliotteluita 

sä olleeseen ostoskeskuk-
seen. 

Pelit
Pelit alkoivat taas perintei-
sesti joukkuekisalla. Vei-
kan johtamat junioripojat 
pelasivat nuorella joukku-
eellaan mainiosti (muka-
na myös yksi 12-vuotias!!) 
ja olivat sijalla 22. Juniori-
pojat saivat alkulohkosta 

pelasin nelinpeliä Pedra-
min kanssa ja sekanelinpe-
liä Sofie Erikssonin kanssa. 
Kaikissa luokissa putosim-
me jatkosta ensimmäisel-
lä kierroksella. Nelinpelin 
harjoittelu jäi vähiin ennen 
kisoja ja esimerkiksi Sofi-
en kanssa en ollut pelannut 
neluria ennen jemmejä.

Kaksinpelit olivat vuo-
rossa viimeisenä. Veikka 

Alex ykköspallilla Pohjois-Euroopan mestaruuskisoissa.

kovan päänahan Norjasta. 
Pelasin kadettipojissa yh-
dessä Haaparannassa asu-
van Pedram Moraddabasin 
kanssa, ja olimme joukkue-
kisassa hienosti sijalla 20. 
Otimme myös muutamista 
hyvistä pöytätennismaista 
voittoja kun mm. Tanska ja 
Skotlanti kaatuivat. Jouk-
kuepelien jälkeen pelattiin 
nelinpelit sekä sekanelin-
pelit. Veikan joukkuekave-
ri Patrik Rissanen sairas-
tui joukkuekisan jälkeen 
ja pojat eivät näin pelan-
neet nelinpeliä. Sekane-
linpelissä Veikan parina 
oli Anna Kirichenko. Itse 

voitti vastustajansa karsin-
takierroksella ja pääsi pää-
kaavioon, mutta huono ar-
vontaonni koitui Veikan 
kohtaloksi. Ensimmäisel-
lä kierroksella vastaan tuli 
kova sveitsiläinen peluri, 
joka pudotti Veikan jatkos-
ta. Lohdutusluokassa Veik-
ka voitti 1. kierroksen pe-
linsä, mutta hävisi seuraa-
van. Itse voitin 1. kierrok-
sen otteluni slovakialaista 
pelaajaa vastaan, ja vältin 
näin lohdutusluokan. Peli 
oli vaihderikas, kun peli oli 
erätilanteessa 2-1 ja neljän-
nessä erässä pistetilantees-
sa 10-9 minulle, nenästäni 

katsellessa ja ostoskeskuk-
sessa pyöriessä. Parhaat 
maat kisoissa olivat Ranska 
ja Romania. Myös naapuri-
maamme Ruotsi menestyi 
kisoissa hyvin. Pelimatkal-
la oli todella hauskaa koko 
viikko ja toivonkin, että Vei-
kan kanssa pääsemme pe-
laamaan vielä moniin Jem-
meihin! Ensi vuonna kisat 
pelataan Kroatiassa.

Veikka ja NETU 
Viron Haapsalussa
Lähdimme Haapsaluun 
tiistaina 23.6. Pidimme 
ensin yhteisen kolmipäi-
väisen leirin Viron maa-
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KoKa 4 Vas. Rasmus Vesalainen, 
Erkki Henttinen ja Matias 
Vesalainen.

KoKa 5 Vas. Kalevi Kyrölä, Markku Reiman, Urmas Liivo, Esko 
Akkanen ja Jari Suutari.

KoKa 3 Vas. Denis Fouxman, Mika Lappalainen, Esko 
Heikkinen ja Antti Posti.

KoKa 2: Vas. Janne Vuorinen, Teppo Ahti, Miro Seitz ja Sami 
Ruohonen

KoKa 1: Vas. Riku Autio, Veikka Flemming, 
pelaajavalmentaja Jouni Flemming ja Alex Naumi.

Kosken Kaiun pöytätennisjoukkueet 2015-2016

joukkueen kanssa ennen 
kisojen alkua. Harjoitte-
limme kaksi kertaa päi-
vässä. Illalla oli vapaaeh-
toisia syöttö- tai pallolaa-
tikko harjoituksia. 

Kilpailut alkoivat jouk-
kuekilpailulla. Minä ja Alex 
edustimme Suomea juni-
oripojissa yhdessä Kuopi-
on Patrik Rissasen kanssa. 
Samaan alkulohkoon kans-

samme asettuivat Norja 1, 
Liettua sekä Viro 2. 

Ensimmäisessä pelis-
sä vastassa oli Norja1. Joh-
dimme ottelua jo 2-0, mut-
ta lopulta peli kääntyi kui-
tenkin Norjalle 3-2. Toinen 
peli oli Liettuaa vastaan jota 
johdimme samoin luvuin, 
mutta tämäkin kääntyi lo-
puksi 3-2 Liettuan hyväksi. 
Alkulohkon viimeinen peli 

oli Viron kakkosjoukkuet-
ta vastaan ja sen voitimme 
helpohkosti 3-0. 

Lopulta jäimme siis loh-
kon kolmansiksi ja näin 
mitali pelit jäivät meiltä 
sivuun. Jatkopeleissä vas-
taan asettui ensin Norja 2, 
joka kaatui luvuin 3-2. Vii-
meisessä pelissä kohtasim-
me Ruotsin kakkosjoukku-
een. Siitä myös voitto luvuin 

3-2. Näin lopullinen sijoi-
tuksemme oli 5. 

Kilpailut jatkuivat henki-
lökohtaisilla sarjoilla, Alexil-
la kadeteissa ja minulla ju-
nioreissa. Hyvien otteluiden 
jälkeen Alex voitti kadettien 
sarjan ja minä olin junioreis-
sa kuudes. Hyvät kilpailut 
Suomelle, joista irtosi mita-
lien lisäksi hyviä voittoja kai-
kille, sekä paljon kokemusta.
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puh. 0400 464 762
OPETUSTA KOSKEN LUKION TILOISSA

Kosken
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Paimion Louna-Jukolas-
sa tehtiin komea osallis-

tuja ennätys, peräti 18 000 
suunnistajaa! Näin valtava 
määrä vaatii ison organi-
saation, jotta kilpailut saa-
daan kunnialla suoritet-
tua. Tapahtumaan olikin 
saatu mukaan peräti 1700 
talkoolaista. Osa oli ollut 
mukana järjestelyissä jo 
pidempään ja osa tuli mu-
kaan muutamaksi tunniksi 
varsinaiseen tapahtumaan. 

Itse olin mukana mo-
lemmissa lähdöissä jaka-
massa karttoja sekä vaih-
toalueella erilaisissa teh-
tävissä. Nämä tehtävät vaa-
tivat etukäteisharjoittelua 
sen verran, että kävin kol-
me kertaa tehtäviin tutus-
tumassa ja harjoittelemas-
sa. Viimeinen kerta oli ken-
raaliharjoitus, jossa kaikki 
toiminnot olivat jo käytös-
sä ja virallinen kenttäkuu-
lutus sekä valtavien scree-
nien käyttö loi mukavasti 
etukäteistunnelmaa.

Ajatus lähteä Louna-Ju-
kolaan talkoolaiseksi oli 
muhinut jo kolmisen vuotta. 
Silloin Virtasen Antti kyseli, 
lähdenkö mukaan jos saa-
taisiin Kaiusta miesjoukkue 
Jukolaan. Vastaus oli selvä: 
en lähde juoksemaan vaan 
talkoolaiseksi. Edellisestä 
Jukolan talkoohommasta oli 
jäänyt sellainen kipinä, että 
halusin olla paikan päällä 
katsomassa ja auttamassa 
järjestelyissä, vaikka itse 
suunnistuskokemuksis-
takin Jukolassa on jäänyt 
hyvä maku. Jämi-Jukolas-
sa 2004 olin myös talkoo-
laisena. Talkoolaiseksi Lou-
na-Jukolaan oli Koskelta in-
nostunut muutama muukin, 
tietojeni mukaan kymmen-
kunta paikkakuntalaista oli 
mukana järjestämässä tätä 
suurtapahtumaa.

heistä on kuulemma tapana 
kiertää Jukolasta Jukolaan 
talkoolaisena, on se sitten 
missä tahansa.

Janne Lehti

On valtavan hieno ko-
kemus olla mukana tuollai-
sessa tapahtumassa, tehdä 
mukavaa talkootyötä lä-
hes vuorokauden yhtäjak-
soisesti, ottaa autossa vain 
reilun tunnin nokoset yön 
sydämessä ja lähteä taas 
vaihtoalueelle hommiin. 
Jälkeenpäin katsoessani 
joitain koosteita tapahtu-
masta, olen vasta huoman-
nut paremmin, miten val-
tava se oli. Paikanpäällä 

keskittyi vain omaan hom-
maansa ja näki sen alueen, 
jossa touhusi.

Suosittelen lämpimäs-
ti jokaista joskus kokeile-
maan tämänkaltaista tal-
kootyötä. Se on hienoa! 
Seuraavan kerran Jukola on 
Varsinais-Suomessa vuon-
na 2021 Mynämäellä. Ja jos 
aiemmin innostuu Jukolas-
ta, voin kertoa tiedoksi, että 
Paimiossakin oli talkoolai-
sia ympäri Suomea. Osalla 

Sakari Virtanen talkootöissä karttatelineellä 
(kuva Risto Raunio).
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 Someron Ympäristöhuolto Oy
 

 0400 823 405
 

Kaikki pienet ja suuret suunnittelutyöt 25Kaikki pienet ja suuret suunnittelutyöt 25Kaikki pienet ja suuret suunnittelutyöt 25---vuoden kokemuksellavuoden kokemuksellavuoden kokemuksella   
 Maatalouden ja teollisuuden sähkösuunnitelmat 
 Kiinteistöjen sähkösuunnittelu ja energiaratkaisut  
 Prosessi-, laitesuunnittelu ja konsultointipalvelut 
 Automaatiosuunnittelu ja logiikkaohjelmointi 

 Sähköisellä asialla...      

Puh.(02) 484 1888, gsm 0400 867 688, mika.toivonen@elemika.fi 

         Asennustyöt urakalla tai tuntitöinäAsennustyöt urakalla tai tuntitöinäAsennustyöt urakalla tai tuntitöinä   
 Sähköasennukset ja sähkökeskusvalmistus 
 Automaatio-, prosessi– ja laiteasennukset 
 Ilmalämpö- ja ilma-vesi lämpöpumput,  
TUKESIN Hyväksymä asennusliike 

Härkätie 450, Koski Tl 

HUOVINTIE 16
31500 KOSKI TL

Puh. 0400-400 561

Avoinna sopimuksen mukaan
Tervetuloa

Gsm:  050 372 4851
Vaihde: 01053 034
email:  pasi.rasimus@kesko.fi
www.konekesko.com

PASI RASIMUS
TRAKTORIT JA PUIMURIT
Loimaa, Forssa
Konekesko Oy
Aleksis-Kivenkatu 9
32200 Loimaa

Turuntie 7, 32200 Loimaa, Puh. (02) 769 2200

TAKSI Knuutila
 Jouko 0400 769 320
 Kaarina 0400 822 320
-Kaikki kelakorvattavat kyyditykset

MÄNTYNIEMEN PUU Oy 

puh. (02) 484 1413, 0400 615 878, 0500 615 878
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Kosken Kaiku teki 16 
vuoden tauon jälkeen 

paluun maailman suurim-
paan suunnistusviestita-
pahtumaan. Joukkueen 
lähtönumeroksi saatiin 
vuoden 1999 loppusijoi-
tus (490, tuolloin oli 652 
joukkuetta päässyt maa-
liin). 1417 joukkueen läh-
töjoukossa paikka oli siis 
kohtalaisen hyvä.

Kevään kuluessa ky-
selyt viesti-innokkuudes-
ta toivat tulosta ja joukku-
eeksi muodostui Jonna Pa-
kola, Hanna Kanasuo, Marja 
Mattsson ja Minna Virtanen. 
Suunnistusharjoittelu jäi jo-
kaisen omalle vastuulle ja 
Viikkorastien tuloksista 
netistä seurattuna rasteil-
la käytettiin harjoittelemas-
sa enemmän tai vähemmän 
ahkerasti. Tavoitteeksi ase-
tettiin hyväksytty tulos, sillä 
vain Marjalla oli aiempaa 
kokemusta Venlojen vies-
tistä.

Kisaa edeltävällä vii-
kolla sovittiin lopullisesti 
juoksujärjestys. Lyhyem-
mille osuuksille (6,0 ja 6,2 
km) oli heti vapaaehtoisina 
Hanna ja Marja. Jonnan lu-
pautuessa avausosuudel-
le (8,0 km) ”en rupea siel-
lä puomilla muita odotta-
maan” –kommentin saatte-
lemana, jäi Minnalle ankku-
riosuus (8,9 km). 

Kisapäivänä kaikki saa-
puivat paikalle omilla kyy-
deillä, sillä paluuaikataulut 
eivät sopineet yhteen. En-
nen kisan alkua kerrattiin 
vielä toimita vaihdossa, tar-
kistettiin Emit-kortin toimi-
vuus ja otettiin lähes koko 
joukkueen joukkuekuva. 

Kun valmistelut oli teh-
ty, oli aika toivottaa Jonnal-
le onnea matkaan. Me muut 
lähdimme tuhansien mui-

Louna-Jukolan Venlojen 
Viesti Paimiossa 13.6.2015

den tavoin etsimään hyvää 
paikkaa seurata lähtöä. 

Viestin lähtö on hienoa 
katsottavaa. Kuuluttajan il-
moittaessa ”puoli minuuttia 
lähtöön” kisakeskus hilje-
nee ja lähtölaukauksen ka-
jahdettua yleisö alkaa kan-
nustaa kisailijoita. 

Lähdön jälkeen alkoi ki-
san seuranta. Kisakeskuk-
sessa kuulutus ja isot sc-
reenit näyttivät kärjen ete-
nemistä. Kärjen saapuessa 
ensimmäiselle väliaikaras-
tille alkoi Kaiun sijoituksen 
bongaaminen online-seu-
rannasta. Pitkien minuuttien 
jälkeen väliaika ilmestyi lis-
talle ja sijoitus oli 1081, reilu 

12 minuuttia kärjestä. Seu-
raavilla väliajoilla sijoitus 
parani ja Hanna pääsi toi-
selle osuudelle sijalla 923. 

Hanna suoriutui osuu-
destaan varmasti ja oli 
syystäkin ylpeä omasta 
suorituksestaan. Hän oli 
kertomansa mukaan suun-
nistuksen ohessa myös aut-
tanut hieman hukassa ollut-
ta kanssakilpailijaa. Toisel-
la osuudella viestin haas-
tavuutta näillä sijoituksil-
la lisää, kun metsässä on 
samaan aikaan kaikkien 
neljän osuuden suunnista-
jia. Kuitenkin Marja pääsi 
osuudelleen ennen kärjen 
saapumista maaliin ja jouk-

kueen sijoitus oli edelleen 
hyvä eli 933.

Marja oli etukäteen va-
roitellut, että suunnistus-
harjoittelu oli jäänyt väliin, 
kuten myös lenkkeily. Ko-
kemuksella ja sisulla hän 
kuitenkin löysi rastit ja niin 
Minna pääsi matkaan vielä 
ennen uusintalähtöä (vaih-
toon saapumattomat jouk-
kueet pääsevät osuuksille 
2-4 yhtä aikaa). Tässä vai-
heessa sijoitus oli 1063.

Minnalla oli pitkä ank-
kuriosuus aikaa kohentaa 
joukkueen tulosta ja jo en-
nen osuuden puoliväliä oli 
ohitettuna lähes 100 jouk-
kuetta. Loppua kohti ohit-
telutahti hieman hidastui 
ja loppusijoitukseksi muo-
dostui hyväksytty tulos, si-
jalla 908. Hienoa!

Osuuksien ja viestin 
jälkeen ”Kosken Venlo-
jen” tunnelma oli hyvä. Ai-
van Louna-Jukolan sloganin 
mukaisesti kaikille jäi ”jo-
kainen on voittaja” -fiilis!

Antti Virtanen
Kaiun Venlojen 

viestijoukkueen 
”valmentaja”

Venlojen viesti noin 10 sekuntia lähtölaukauksen jälkeen (kuva 
Risto Raunio).

3/4 joukkueesta sekä ”valmentaja”: Vas. Hanna Kanasuo, 
Jonna Pakola, Minna Virtanen ja Antti Virtanen.
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Yleisurheilu  
– kivaa mutta haasteellista

On ollut mukavaa pa-
lata monien vuosien 

jälkeen yleisurheilun pa-
riin. Kentälle tullessa tun-
tuu niin tutulta ja myös 
niin nostalgiselta. Omasta 
yleisurheiluharrastukses-
ta on kulunut pitkä aika, 
mutta silti siihen hyvään, 
reippaaseen tunnelmaan 
oli helppo palata. 

Yleisurheiluharrastus 
on nuoruuden vuosiini ver-
rattuna vähäisempää, sillä 
nykyään lapsille ja nuorille 
tuntuu harrastusvaihtoeh-
toja olevan runsain mitoin. 
Yleisurheilu tarjoaa kuiten-
kin harrastajalleen moni-
puolisen liikuntaharrastuk-
sen ja runsaan lajivalikoi-
man. On mielenkiintoista 
kokeilla eri lajeja ja mah-
dollisesti löytää laji, joka 
on juuri ”minun juttuni”. 
Parasta voi olla myös se, 
että me joukkueena, tiimi-
nä ja seurana olemme yh-
teisen tavoitteen takana ja 
pyrimme pärjäämään yh-
dessä mahdollisimman hy-
vin. Siis hyvä me! Seuraot-
telut ovat hyvä esimerkki 
edellä mainitusta.

Pienestä joukosta huo-
limatta mennyt yleisurhei-
lukausi on ollut varsin me-
nestyksekäs. Piirinmesta-
ruusmitaleja ropisi pienek-
si seuraksi varsin runsaas-
ti ja eipä olleet SM- mitalit 
tänäkään vuonna kaukana. 
Lisäksi kisasimme perin-
teisesti Vattenfall -seura-
ottelussa, omalla kentäl-
lä käytiin Heittopörssi- ja 
seiväskisa sekä Paikallis-
osuuspankin kanssa järjes-
tettävä Poppikisa. Perintei-
nen Kohaushölkkä saatiin 
tänäkin kesänä - ihme kyllä 
- juosta varsin aurinkoises-
sa kelissä. Uutta juoksus-
sa oli sähköinen ajanotto, 

joka oli tervetullut edistys-
askel juoksun järjestelyssä. 
Lisäksi vanhan reitin rin-
nalle otettiin uusi pidempi 
kilpareitti. Osallistujia oli 
mukavasti yli 160. 

Miten tulevaisuudessa? 
Kykenemmekö antamaan 
lapsille ja nuorille mahdol-
lisuuden yleisurheiluun jat-
kossakin? Miten pystymme 
pienenä seurana tukemaan 
ja ohjaamaan innokkaita ja 
lahjakkaita urheilijoita ta-
voitteissaan? Siinä pari asi-
aa, jotka ovat askarrutta-
neet mieltäni. Tällä hetkellä 
yleisurheilussa toiminnan-
vetäjiä on kovin vähän.

Keväällä kutsumas-
samme yhteistyöpalave-
rissa kokoonnuimme naa-
puriseurojen yleisurheilua 
edustavien kanssa ja tote-
simme huolemme olevan 
yhteinen. Auttaisiko yhdes-
sä pidettävät harjoitukset 
sekä jaettava valmennus-
osaaminen urheilijoita vai 
olisiko muita hyviä tapoja 
tehdä asioita toisin? Mo-
nenlaisia vaihtoehtoja pyö-
rittelimme. Vielä tänä syk-
synä tarkoituksemme on 
koota yleisurheilusta kiin-
nostuneita lapsia ja heidän 
vanhempiaan samaisen 
aiheen pariin. Haluamme 
toivottaa mahdollisimman 
monen mukaan toimintaan. 

Harrastetaan yleisur-
heilua yhdessä!

Leena Aarikka
Yleisurheilujaoston 

puheenjohtaja

Julia Vuolli on 
monipuolisesti 
lahjakas 
yleisurheilija.

Yleisurheilus-
sakin on 
muistettu Kaiun 
juhlavuotta. 

Nuoret 
kaikulaiset 
Jaakko Laine, 
Lauri  Salo 
ja Aarne 
Laaksonen.

Heittopörssi 
ja Seiväskisa 
järjestettiin 
kotikentällä.
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Elias Rantanen elias.rantanen@gmail.com   040 8356 890

Värillinen tunnus ilman kuvausta

Parturiliike 

Marja-Liisa
 

02 484 1034

Juhannuksesta - 10.8. avoinna arkisin 9-17
Avoinna arkisin 9-17, lauantaisin 9-13

SKY-cidesco kosmetologi 
Päivi Koskelin-Luhtala

VARAUDU TULEVAAN KESÄÄN!
Bikini, kainalo ja säärikarvojen
poisto Alexandrian sokerilla

Huolettomat ripset
pidennyksillä sekä kestomaxcaralla

Harmony Gelish geelilakkauksilla
näyttävät ja kestävät kynsienlakkaukset

Kirkastavat ja uudistavat kasvohoidot
Sesderman happohoidoilla sekä
Dermalogican tuotteilla.

Hoitolasta myös
kotihoitotuotteet

Kauneushoitola

P. 044 9922 950

Hämeentie 18, 31500 Koski Tl
www.harmonic.�

Puh. 02 4841 197

K A M P A A M O 
RIITTA LAINE
P.  0 2  4 8 4  1 5 1 8 

Hämeentie 19, Koski Tl

Hemmottele jalkojasi 
perusjalkahoidolla tai 
vyöhyketerapialla.  
Myynnissä myös lahjakortteja 
sekä tuotteita jalkojesi 
hyväksi.  
Mahdollisuus kotikäynteihin!

Tervetuloa jalkahoitoon!

Jalkahoitola Riitta Heikkinen
Ikkarmäentie 14, 31500 Koski Tl
p. 02 484 1853 / 050 384 6062

Harjutarhat
Tuoreita näkemyksiä

Harjutarhat Oy    I    Huovintie 334    I    31500 KOSKI TL 
Puh. 050 400 3041    I     www.harjutarhat.fi

Ma-pe 9-18, la 9-16, su 9-14

KOSKEN TL YRITTÄJÄT ry6

! Kaivuu-urakointia !
 näppärällä kumitelakoneella

Laukkanen
044 - 48 48 484

Koski Tl.

Someron 
Ympäristöhuolto Oy 

 
0400 823 405

 
www.someronymparistohuolto.fi

PUH. 044 484 1013 

markku.tamminen@koski.fi

Juhani Mäki

Koski Tl
050 538 3920

traktoriurakointi
puunajo

rakennustyöt
Pohjolantie 26, 31500 Koski Tl. Ajotilaukset 0400 786 704

p. 0500 720 491

Paljon Onnea 
Kosken Kaiku 

90 vuotta
Farmi Nummela Oy

Farmi Huttula Oy

Farmi Tilatech Oy
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Kaiku oli jälleen menes-
tyksekkäästi edustettu-

na kesän piirimestaruuskil-
pailuissa. Kuusi kilpailijaa 
keräsi yhteensä 13 piiri-
mestaruusmitalia ja tukun 
muita hyviä sijoituksia. Kos-
ka yleisurheilu on kokei-
lemista, oppimista ja asi-
oiden omaksumista, kysy-
täänpä urheilijoilta, mitä he 
ovat oppineet.

Kalle Raitala juoksi 
pronssimitalille 22-vuoti-
aiden sarjassa 200m mat-
kalla. Jo kokenut juoksura-
dan kiertäjä kertoo oppi-
neensa seuraavaa: ”Olen 
oppinut paremmin yhdis-
tämään harjoittelun, levon 
ja ravinnon.”

Hopeamitalille juoksi 
Jonna Pakola 17-vuotiai-
den sarjan 3000 metrillä. 
”Huomasin, että pitkällä, 
mutta kevyellä verryttelyl-
lä ja keskittymisellä pää-
see parhaaseen lopputu-
lokseen”, kertoo Jonna.

Uusilla opeilla eteenpäin

Piirimestaruuskilpai-
luissa hopealle kolmiloi-
kassa hyppäsi Lauri Salo 
13-vuotiaissa. ”Opin, miten 
tärkeää palautuminen on”, 
Lauri kertoo tärkeimmäksi 
asiaksi, jonka hän oppi tänä 
kesänä.

Heidi Nevala voitti ke-
sällä peräti kolmoismesta-
ruuden kuulassa, keihääs-

sä ja moukarissa 14-vuo-
tiaiden sarjassa. Kultami-
talien lisäksi Heidi heitti 
myös 17-vuotiaissa hope-
alle kiekonheitossa. Heidi 
kertoo, mitä hän on oppi-
nut vuoden aikana: ”Opin, 
että heittolajeissa painojen 
noustessa tekniikan osaa-
minen korostuu.”

Julia Vuolli nappasi  

Monen lajin taituri Heidi Nevala moukariringissä.

tuplamestaruuden seiväs-
hypyssä ja korkeudes-
sa 12-vuotiaiden sarjassa. 
Lisäksi Julia voitti hopeaa 
aiemmin kesällä pidetyis-
sä piirimestaruusotteluis-
sa. ”Olen oppinut taivutta-
maan seivästä ja ettei pidä 
luovuttaa vaikka kaatuisi”, 
Julia kertoo tämän kesän 
hänelle opettaneen.

Korkeushypyssä piiri-
mestaruushopealle 12-vuo-
tiaissa hyppäsi Saara Matti-
la. Saara kertoo oppineen-
sa tänä kesänä seuraavia 
taitoja: ”Olen oppinut aita-
juoksua ja sen, että luotta-
malla itseensä pärjää.”

Näillä uusilla opeilla 
on hyvä suunnata harjoi-
tuskauteen ja ensi kesän 
kilpailuihin.

Markku Haavisto

Kaverukset Julia Vuolli ja Saara Mattila ottivat historiallisen 
kolmannen perättäisen kaksoisvoiton pm-kisoissa.

Monipuolinen Saara Mattila 
harrastaa myös ratsastusta.

Kalle Raitala SM-kisavauhdissa.



40

Ilmastointihuolto P. Kankare
• Asennukset • Puhdistukset 

• Säätö • Suodatinmyynti

041-461 8526

Autoilija Harri Toivonen
0500-326 679

Kampaamo

RIITTA LAINE
Koski Tl

Puh. 484 1518

Sähköasennus Jouko Kujala Oy
Tyyneläntie 11, Koski TL

Puh. 0400 730 956, 0400 840 019

www.elfin.fi 

DEEREN
varaosat ja huolto
CASTROL ÖLJYN myynti

KONEHUOLTO T. LAUKKANEN OY
Lieto, Yliskulma

Puh. (02) 4875 965, 0500 226 028
www.konehuoltolaukkanen.fi

Juhani Mäki
Koski Tl 050 538 3920

traktoriurakointi puunajo rakennustyöt

! Kaivuu-urakointia !
näppärällä kumitelakoneella

LAUKKANEN
044 - 48 48 484

Koski Tl.

JÄÄTELÖKIOSKI KOSKI

KIITTÄÄ KESÄSTÄ 2015

PÄIVI JA TYTÖT

JÄÄTELÖKIOSKI KOSKI

KIITTÄÄ KESÄSTÄ 2015

PÄIVI JA TYTÖT

PUH. 044 484 1013 

Fysioterapiapalvelut 30 vuoden 
kokemuksella nyt avarammissa 
tiloissa Hämeentie 6 A 3

piika.vainio@koski.fi
www.piikanfysioterapia.fi

www.koskenkotijuusto.fi

Pirkko ja Janne Saari
Tuimalantie 185, 31500 Koski Tl

Puh. 0400 524 714
kosken.kotijuusto@koski.fi

Fysioterapiapalvelut
30 vuoden kokemuksella
nyt uusissa avarammissa 
tiloissa
Hämeentie 6 A 3

Isokuovintie 6, 31500 Koski Tl 
puh (02) 484 1507 
gsm 0400 536 944

Kalliotie 7, 04360 Tuusula 
puh (09) 694 0488 
gsm 044 0841 803

Kosken 
Hammashuolto Oy

EHL Simo Kosonen 
Hämeentie 18 A 2, Koski Tl. 

Puh. (02) 484 1050

KOSKEN TL YRITTÄJÄT ry20

kohaus_lehti_2015_final.indd   20 6/29/15   5:47 PM

Vieraile sivuillamme 
www.koskenkaiku.fi
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Yleisurheilumies
Janne Lehti on tuttu näky 

Kosken urheilukentällä. 
Kaiun verrytteluasuun ja 
Raunion Sahan lippalakkiin 
pukeutuneen Jannen erot-
taa jo kaukaa. Viikoittain 
Janne on ohjannut koske-
laisia yleisurheilijanuoria 
sekä seuran harjoituksis-
sa että yksilövalmentajana. 
Tänä syksynä päättyy eräs 
aikakausi, kun Janne vetäy-
tyy yleisurheilutoiminnas-
ta. Kysyin Jannelta hänen 
mietteitään kuluneista vuo-
sista.

Miten pitkään olit 
valmentajana?
20 vuotta, mutta ennen 
yleisurheilua valmensin 
lentopallojoukkueita pe-
laamisen ohella.

Miten päädyit 
valmentajaksi?
Halusin antaa muille sa-
manlaiset mahdollisuudet 
urheiluun kuin olen itse 
saanut. Koin sen eräänlai-
seksi velvollisuudekseni ja 
halusin panoksellani pitää 
lajia yllä.

Mikä on ollut parasta 
valmentamisessa?
Kilpailumielessä parasta 
oli valmennettavien saavu-
tukset ja esimerkiksi Kaiun 
menestys Vattenfall-sarjas-
sa. Myös urheilijoiden ke-
hityksen seuraaminen on 
ollut hienoa. 

Jännittääkö 
valmentajaa?
Valmentajana jännitti enem-

män kuin urheilijana ken-
tällä!

Onko yleisurheilussa 
tapahtunut muutoksia 
vuosien aikana?
Harrastajamäärät ovat sel-
västi laskeneet. Tuloksia 
katsoessa kärjen taso ei 
ole laskenut, mutta yleinen 
taso on laskenut. Lisäksi ur-
heilu on teknistynyt. Tieto 
leviää paremmin ja sitä on 
enemmän saatavilla.

Mitä terveisiä 
lähettäisit lukijoille? 
Haluan kannustaa rohkeas-
ti lähtemään mukaan yleis-
urheilutoimintaan, kos-
ka väkeä tarvitaan aina. 
Osallistumalla lasten mu-
kana urheiluharjoituksiin 

voi viettää yhteistä aikaa 
lasten kanssa.

Markku Haavisto

K
ai

un
 u

udet yleisurheiluennätykset

24.9.2015 tiedossa olevat

P9 1000m 4.03,94 Ilkka Turunen

T12 pituus 451 Julia Vuolli
T12, T13 seiväs 250 Julia Vuolli

T14 – T16 kuula 12,63 (3,0 kg) Heidi Nevala
T14, T15 kiekko 38,19 (0,75 kg) Heidi Nevala
T16 kiekko 30,60 (1,0 kg) Heidi Nevala
T14 moukari 50,24 (3,0 kg) Heidi Nevala

N kuula 10,59 (4,0 kg) Heidi Nevala
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WATSON TOIMII TIETOKONEELLA, TABLETISSA JA 
ÄLYPUHELIMESSA SEKÄ TV-TIKUN TAI WATSON-
BOKSIN KANSSA TELEVISIOSSA. EI OLE VÄLIÄ VAIKKA 
TREENIT OLISIVAT YHTÄ AIKAA SUOSIKKISARJAN 
KANSSA. KATSO OHJELMAT, KUN SINULLE SOPII.

KATSO TELEVISIOTA, 
MAKSUKANAVIA JA 
MAKUUNIN VUOKRAVIDEOITA
MISSÄ JA MILLÄ VAIN. 

TILAA KANAVA-

PAKETIT KOTI-

SOHVALTASI!

TÄLLAISTA TV:N KATSOMISEN PITÄÄ OLLA.

*) Avaus- tai liittymismaksut eivät sisälly hintaan.    **)  Rajoitettu saatavuus.   

Härkätien Puhelimen Kuvanetti-paketilla saat 
kotiisi mahtavan viihdepaketin - nopean netin, 
leffavuokraamon sekä huiman kanavatarjonnan. 

Tule myymäläämme ja tilaa Watson.

Watson +
100 Mbs Valokuitu
tai

Watson +
24 FullRate kuparilaajakaista**

39,90 € 
KUUKAUDESSA!*

WATSONISSA 

MYÖS 

MAKUUNIN 

UUTUUSLEFFAT!

Härkätie 733   (02) 484 484
21490 Marttila   info@htp.fi
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www.poppankki.fi/koski

Hämeentie 14, 31500 KOSKI TL / puh. (02) 484 330
Vilhonkatu 21 A, 24240 SALO / puh. (02) 727 8850
Kauppatie 15, 25260 VASKIO / puh. (02) 727 8800

etunimi.sukunimi@poppankki.fi 

Parasta palvelua 
elämän eri 
vaiheisiin

elämän eri 
vaiheisiin

 puh. (02) 484 330
 puh. (02) 727 8850 puh. (02) 727 8850
 puh. (02) 727 8800 puh. (02) 727 8800

etunimi.sukunimi@poppankki.fi 



Puunhankinnassa korostuvat kokemus, 
kokonaisvaltaisuus, ammattitaito ja korjuujälki.

Haluathan parhaan kokonaisratkaisun
metsällesi ja itsellesi? 

Myy siis puusi meille.

WESTAS GROUP
www.westas.fi

OSTAJISSA 
ON EROJA

Näkemyksiä puusta.

Sälekarin Kirjapaino Oy, Somero 2015


